




Os seis
princípios do
marketing viral

Segundo o americano Ralph F.
Wilson, consultor de e-commerce e
editor do site Web Marketing Today,
0 marketing viral descreve qualquer
estratégia que encoraje pessoas a
passar adiante uma mensagem de
marketing, criando um crescimento
exponencial de sua exposição, Ele
acredita, ainda, que uma estratégia de
marketing deve possuir elementos,
os quais ele chamou de "Seis
princípios do marketing viral". Não
precisa ter, necessariamente, todos
os seis, mas quanto mais elementos
ela abrigue, mais poderosos serão os
resultados. Uma efetiva estratégia de
marketing viral, segundo ele:
1 Oferece produtos ou serviços.
2 Não exige esforços

para ser retransmitido.
3 Vai de um círculo pequeno a outro

muito grande com facilidade,
4 Explora motivações e

comportamentos comuns,
5 Apóia-se em redes de

comunicação já existentes.
6 Soma vantagens em

reiação a outros recursos.

parte de uma estratégia de campanha de
uma marca ou produto. Quando não
funciona, ninguém fica sabendo. "Não
se tem certeza de que vai dar certo", afir-
ma Marques, já que não há como con-
trolar a vontade do receptor em retrans-
mitir a mensagem. Mas quando funcio-
na, o conteúdo permite que a marca pe-
gue carona no estrondo provocado por
ele. No fim do ano passado, uma grande
loja de material de escritório e informá-
tica dos Estados Unidos, a Office Max,
enviou um vídeo aos clientes de um elfo
que dançava a coreografia da Macarena
em ritmo de música natalina, e que
ainda podia ter o rosto que o internauta
quisesse, bastava colocar a foto de
alguém. As pessoas se divertiram tanto

com a brincadeira que o elfo rodou o
mundo e foi parar até na abertura de um
telejornal americano da rede ABC, o
"Good Morning América"- nesse caso,
ganhou o rosto de cada um dos
apresentadores. O site, www.elfyour
self.com (ou algo como "elfe-se você
mesmo"), não está mais no ar. No lugar,
a Office Max deixou um recado para os
clientes: "A brincadeira pode ter ter-
minado, mas as promoções nunca aca-
bam. Frete grátis para as compras acima
de 50 dólares", com um link óbvio para
a loja virtual. O elfo dançarino deu tão
certo que deixou saudades em alguns
fãs. Depois de menos de um mês no ar,
no dia 20 de dezembro, já era o 474"

ANTARCTICA BRINCADEIRA COM TATUAGEM
PARA ESPALHAR O "VÍRUS" PARA OS AMIGOS

website mais visto no ranking do Alexa.
com, com 3,1 milhões de pageviews.

Mas o sucesso do marketing viral
não é de agora. Uma das primeiras ações
desse tipo foi a do Hotmail.com, um
dos primeiros serviços de e-mails gra-
tuitos da rede. Todos os e-mails envia-
dos pelos usuários continham um anún-
cio chamando o destinatário a criar um
e-mail. "Tenha seu próprio e-mail de
graça no www.hotmail.com" era a men-
sagem de rodapé. Quem recebia o e-
mail no trabalho, por exemplo, tinha a
possibilidade de fazer uma conta pes-
soal. Dessa maneira, o hotmail conse-
guiu alcançar milhares de usuários nu-
ma época em que a internet começava a
se tornar mais acessível. Anos mais tar-
de, o Gmail.com usou a mesma estra-
tégia, agora com a participação do
usuário. Ao lado da caixa de entrada, há
um espaço em que ele envia convites
para os amigos fazerem uma conta
@gmail. "Convide um amigo. Indique
Gmail" são os dizeres do quadrinho.

Até o Dia dos Namorados já caiu na
viralidade. A produtora Capuccino/
Hzta lançou um site em que os inter-
nautas deveriam criar o maior "eu te
amo" do mundo (www.omaioreuteamo
domundo.com.br) para o dia comemo-
rativo. Na verdade, cada apaixonado
mandava um vídeo de quatro segundos
e as declarações mais criativas foram se-
lecionadas para compor um "videozão",
com o maior "eu te amo" do mundo. A
idéia brilhou aos olhos da Kraft, dona



do Sonho de Valsa, que passou a pa-
trocinar o site. Esse também é o tipo de
ação que atrai o participante pelo
divertimento e não pela marca. Mas
com tanta exposição, essa última ganha
espaço e credibilidade no mercado.

SONHO DE VALSA ENTROU
NA ONDA DO MARKETING VIRAL

TURISTA SITE FAZ
FOTOMONTAGENS

COM DESASTRES

A Antarctica também trabalha com
campanhas semelhantes. A "Tatuagem
da boa", criada no ano passado, ainda
está no ar. Entrando no site www.
bardaboa.com.br, o internauta é convi-

dado a "dar uma boa zoa-
da nos amigos". E, co-

mo a maioria dos
virais, a maior carac-
terística dele é o hu-

mor. O sujeito envia
o nome e e-mail de

um amigo que receberá
um vídeo em que o nome

de quem enviou aparecerá
tatuado no ombro de Juliana

Paes, a grande vedete da marca.
E, como "zoação", o nome do amigo se-

rá revelado no bumbum do garçom.
Mas o interlocutor pode se vingar, já
que também pode entrar no site e man-
dar o nome de outros amigos: agora, ele
estará tatuado no corpo de Juliana e, os
amigos, no do garçom. E assim a cor-
rente ganha proporções exponenciais:
todo amigo quer sacanear o outro. "Há
de se observar o que as pessoas gostam
de trocar. Se a estratégia leva isso em
conta, então há maiores chances de dar
certo", finaliza Sandro Marques. Por
isso algumas campanhas são tão explo-
sivas e (claro!) epidêmicas.
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