
A última novidade do marketing:
convidar consumidores para criar
e produzir anúncios publicitários
DANIEL HESSEL TEICH

REDE DE LANCHONETES BUR-
ger King resolveu romper
os limites da propaganda
tradicional para comemo-
rar a abertura de sua 25ª lo-
ja no Brasil, em dezembro.
Na tentativa de potenciali-

zar os efeitos de sua estratégia de marke-
ting, a empresa convocou seus clientes pa-
ra produzir o comercial. O vídeo que apre-
sentar a fonna mais criativa de pedir um
hambúrguer da rede será exibido pela MTV
a partir da próxima semana. "A idéia é se-
guir no Brasil a mesma linha de vanguar-
da da publicidade da matriz americana",
diz Afonso Carlos Braga, executivo de
marketing da empresa. As campanhas pu-
blicitárias do Burger King nos Estados
Unidos, feitas pela agência Crispin Porter
-h Bogusky, tornaram-se ícones de criati-
vidade e interatividade na internet. Uma
das criações da agência é o site Subser-
vient Chicken (Galinha Subserviente), no
qual o internauta cria situações encenadas
por um sujeito fantasiado de galinha. Des-
de que entrou no ar, há
dois anos, o site já teve
mais de 500 milhões de
acessos—um dos maio-
res sucessos da rede de
computadores.

O Burger King brasileiro embarcou em
uma tendência que ganha fôlego nos Es-
tados Unidos. Em fevereiro do ano que
vem, pelo menos três comerciais feitos por
pessoas comuns serão exibidos nos inter-
valos do Super Bowl, a finalíssima do cam-
peonato nacional de futebol americano,
que neste ano foi assistida por 90 milhões
de pessoas. É a maior vitrine de marke-
ting do país. na qual a veiculação de um
filme de 30 segundos custa 2,6 milhões de
dólares. Entre os anunciantes do Super
Bowl que investiram na fórmula estão no-
mes como GM (com a marca Chevrolet),
Frito-Lay (Doritos) e a própria Liga Na-
cional de Futebol Americano (NFL), a pro-
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motora do evento. O sistema de escolha
varia de acordo com o anunciante. A NFL
vai premiar um roteiro que será filmado
por um diretor profissional. O Doritos ado-
ta estratégia semelhante à do Burger King
brasileiro, com os vídeos enviados pelo
YouTube, Já a GM preferiu centrar seu
concurso em estudantes de publicidade e
cinema. É uma fonna de atingir o públi-
co jovem, bastante reticente aos formatos
tradicionais de propaganda', disse Steve
McGuire, gerente de publicidade da Che-
vrolet americana, à revista especializada
em publicidade Adweek.

Os comerciais interativos, hoje consa-
grados por anunciantes de grande porte.



ferramentas para produzir paro-
*•

dias que criticavam e ridiculari-
zavam o carro. A principal críti-
ca dos consumidores ativistas era
o alegado alto consumo de com-
bustível de modelos como o Ta-

hoe. Por conseqüência, na visão dos inter-
nautas, a GM tornava-se uma das princi-
pais vilãs do aquecimento global. Quan-
do a empresa percebeu, era tarde demais.
A página foi tirada do ar, mas cópias dos
vídeos já estavam circulando no YouTu-
be, onde podem ser vistas até hoje. "Esse
é um lado que temos de levar em conta
quando abrimos espaço para a colabora-
ção do público. A situação pode sair do
controle", diz Abel Reis, vice-presidente
de tecnologia da agência Click, que criou
uma campanha interativa para o automó-
vel Idea Adventure. da Fiat, para ser exi-
bida em cinemas. Diferentemente do que
aconteceu com a GM e do formato adota-
do pelo Burger King, a campanha da Fiat
não leva a interatividade às últimas con-
seqüências. O consumidor escolhe trechos
pré-gravados para montar o comercial. Ao
todo serão possíveis 16 combinações di-
ferentes, mas nenhuma oferece risco. •
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sureiram na internet há dois anos.
Munidos de câmeras de vídeo di-
gitais e valendo-se do recém-cria-
do YouTube para divulgar seus fil-
mes, os mternautas começaram a •••
produzir paródias de comerciais
de marcas famosas. Os marqueteiros das
empresas resolveram tirar partido dessa
situação. A primeira grande empresa a usar
o recurso foi a Converse, dona da marca
Ali Star. A empresa criou um site chama-
do Converse Gallery para que artistas e es-
tudantes de cinema e de publicidade en-
viassem filmes que simulassem comer-
ciais. Foi um tremendo sucesso. Ainda ho-
je os internautas mandam contribuições
para o site, que conta com um acervo de
80 filmes, todos feitos por consumidores.

Como toda novidade, campanhas inte-
rativas implicam riscos. Uma visita ao si-
te brasileiro do Burger King mostra um
deles — os filmes postados para a promo-
ção estão abaixo de qualquer padrão de
qualidade. Outro risco é a perda de con-
trole sobre a imagem pública da marca.
No início deste ano. a Chevrolet inaugu-
rou um site dotado de uma série de ferra-
mentas que permitiam ao internauta criar
um vídeo para o automóvel Tahoe (utili-
tário esportivo de grande porte). Alguns
consumidores passaram, então, a usar as
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