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OU VOCÊ ESTÁ
COM ELE, OU ELE
ESTARÁ CONTRA VOCÊ
USER GENERATED CONTENT É O CONSUMIDOR NO PODER NA INTERNET. ELA NÃO É MAIS

DAS CORPORAÇÕES, É DE QUEM QUER QUE SEJA. ESSE PODER É GRANDE E VIRAL. E PODE

ESTAR A SERVIÇO DO MARKETING. VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA ISSO?

POR SÉRGIO KULPAS_ILUSTRAÇÃO NELSON PROVAZI

Dois amigos, o malabarista profissional Fritz Grobe, de
57 anos, e Stephen Voltz, um advogado de 48 anos, do vila-
rejo de Buckfield (população: 1.900), no Estado do Maine.
Grobe e Voltz são membros de um grupo de teatro local, o
Oddfellow Theater. No início deste ano, os amigos criaram
um dos mais populares "vídeos virais" nestes tempos de
Internet em banda larga. Eles contam que assistiram a um
vídeo onde alguém jogava uma bala dentro de uma garrafa
de refrigerante e a reação entre o açúcar e o gás carbôni-
co fez a garrafa literalmente explodir com a expansão do
líquido, criando um jato que pode atingir mais de 10 me-
tros de altura. Eles decidiram criar uma versão própria da
"gag" e assim surgiu o fenômeno "Diet Coke & Mentos".

Grobe e Voltz realizaram uma espetacular catalise pu-
blicitária: dois cidadãos comuns, não ligados às empre-
sas fabricantes, nem a agências conhecidas de publici-
dade, geraram uma sensação instantânea na web com
o vídeo original, que depois se multiplicou em novas
versões feitas pelos próprios Grobe e Voltz e em dezenas
de cópias e paródias feitas por outras pessoas em vários
pontos do globo.

A Coca-Cola reagiu a ação viral daqueles dois web-
malucos brincando com sua marca. Ricardo Fort, diretor
de marketing da companhia no Brasil, lembra que a em-
presa resolveu então produzir também um vídeo gozador,
em parceria com a italiana Perfetti Van Melle, fabricante
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PARA A MAIORIA DAS PESSOAS QUE ENVIAM VÍDEOS PARA O YOUTUBE, FACEBOOK, MYSPACE

OU OUTRAS COMUNIDADES SOCIAIS NA WEB, O SUCESSO SIGNIFICA QUE MILHÕES DE

PESSOAS VÃO ASSISTIR SUA CRIAÇÃO.

do Mentos. Foi a forma de assimilar o golpe e responder
dentro das novas regras da web.

A Van Melle, por sua vez, viu no fenômeno uma explo-
são de popularidade que ela mesma avalia em US$ 10
milhões (a companhia gasta menos de US$ 20 milhões
por ano com publicidade nos EUA). A empresa declarou
ter contabilizado 800 vídeos diferentes no YouTube e si-
milares e chegou a comentar sobre planos de contrata-
ção de Grobe e Voltz para uma turnê com seu truque das
fontes dançantes.

Assim é o mundo na era do User Generated Content, em
que a produção de conteúdos ganhou um novo player, na
figura de milhões de internautas espalhados por todo o pla-
neta, sobre os quais as corporações não têm qualquer con-
trole direto, mas que podem influenciar decididamente nos
destinos de suas marcas e produtos.

Uma das mais fortes características da Web 2.0 é a aces-
sível, ágil e eficiente confluência de ferramentas autorais e
conexões velozes, criando as condições para a explosão ex-
ponencial de conteúdos amadores que conquistam cada vez
maiores picos de atenção. Queiram ou não as corporações.

Para a maioria das pessoas que enviam vídeos para o You-
Tube, Facebook, MySpace ou outras comunidades sociais
na web, o sucesso significa que milhares ou até milhões de
pessoas vão assistir a sua criação. Por algumas semanas ou
até meses, é possível ser famoso nesse universo rápido e
volátil. Esse sucesso geralmente não rende dinheiro, mas
há registros na imprensa de que Grobe e Voltz ganharam
mais de US$ 28 mil com anúncios no final dos seus vídeos,
pagos e veiculados por anunciantes como Microsoft, War-
ner Home Video e Universal Pictures.

MUDANÇA DE PARADIGMA COLOCA EMPRESAS EM XEQUE

As grandes empresas investem muito tempo e milhões de
dólares para criar, nutrir e amadurecer uma marca. Marcas
eram, até então, entidades "envelopadas" em uma enorme
estrutura de proteção, sempre atentas a danos e arranhões.
Essas corporações mantêm departamentos inteiros de rela-
ções públicas e de assessoria jurídica para "apagar incên-
dios" na imagem de seus produtos.

Em 2005, a empresa de entregas FedEx ameaçou pro-
cessar um artesão no Arizona se ele não tirasse do ar um
site onde exibia móveis (mesas e cadeiras) feitos total-
mente com caixas da FedEx. A companhia considerou
que o moveleiro estava simplesmente violando os direi-
tos de marca da FedEx em benefício próprio. O artesão
acabou não processado e o site http://www.fedexfurnitu-
re.com continua online até hoje. A companhia ameaça-
va usar o Digital Millenium Copyright Act (DMCA), mas
nada foi adiante.

Ao final da década de 90, a Nike criou uma promoção
em que os consumidores poderiam personalizar uma
frase que seria bordada nos pares de tênis comprados
pela Internet. Mas a empresa se viu em uma saia jus-
tíssima quando os clientes começaram a enviar frases
como "Fabricado com mão-de-obra escrava na Ásia" ou
"Desrespeitando o meio ambiente" e centenas de outras
nessa mesma linha. Como primeira reação, a companhia
começou a recusar as frases, alegando política corpora-
tiva, para ao final cancelar integralmente a promoção.
Isso foi na primeira Era da Internet. Hoje, o número de
internautas é muito maior e as empresas temem que os
clientes assumam o controle sobre a marca, como em
um tipo de "aquisição hostil" em termos de mercado.

"CO-CRIAÇÃO" E MARKETING COLABORATIVO

O navegador Firefox, concorrente do Internet Explorer,
da Microsoft, é um projeto de "fonte aberta", com pelo me-
nos mil pessoas contribuindo para sua criação e desenvolvi-
mento. A Mozilla Corporation, que distribui o Firefox, resol-
veu estender o conceito para uma campanha publicitária.

Na campanha "Firefox Flicks", convidou os fãs do bro-
wser a criar comerciais de 50 segundos, com qualidade
profissional de imagem. Esses anúncios seriam avaliados
por um painel de profissionais dos setores de TV, cinema e
publicidade. A Mozilla recebeu 280 comerciais de todos os
cantos do mundo. Além do júri profissional, as peças foram
votadas pelos próprios usuários em uma votação paralela,
em que o comercial favorito (que comparava o Firefox com
browsers rivais, ironizando o Internet Explorer) teve 29 mil
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"ENTREGAR SUA MARCA AO PÚBLICO" É O NOVO NOME DE UM JOGO QUE SERÁ CADA VEZ MAIS

JOGADO E AS EMPRESAS PRECISAM RAPIDAMENTE ENTENDER SUAS REGRAS, TREINAR PARA

ELE E ENTRAR EM CAMPO PREPARADAS.

votos e foi depois visto milhares de vezes no YouTube, ins-
pirando adicionalmente algumas paródias.

Trata-se de um fato absolutamente novo no cenário da
comunicação e do marketing contemporâneos: internautas
colaborando na criação de peças publicitárias, em co-au-
toria com o fabricante, não só com sua prévia autorização,
mas particularmente com seu estímulo.

A General Motors colocou no ar um site no qual qual-
quer pessoa podia criar seu próprio comercial, editando
com ferramentas simples imagens do Chevy Tahoe com
uma seleção de músicas de fundo. O programa permitia
também a adição de legendas sobre as imagens. Muitos
internautas aproveitaram a oportunidade para veicular
no portal mensagens contra a empresa ou contra o mo-
delo do carro, que, segundo alguns, consumiria muita
gasolina. A empresa cuidou de retirar da Internet os
exemplares mais ofensivos, mas eles continuaram exis-
tindo no YouTube. Ops.

As opções da GM em relação aos antianúncios eram 3:
deletar os negativos; deixar todos no ar, mas não comentar
nada; ou ainda deixá-los no ar, mas buscando estabelecer
um diálogo de pós-venda com os consumidores eventual-
mente insatisfeitos. A GM adotou a posição intermediária.
Segundo a porta-voz Melisa Tezanos, "a GM antecipou que
haveria anúncios criticando o produto. Quando você entre-
ga a marca para o controle público, é de se esperar que ve-
nham tanto opiniões boas quanto ruins. Mas isso faz parte
de jogar esse jogo".

ENTREGAR ATÉ ONDE?

A chave está na afirmação "entregar a marca ao públi-
co", um jogo que será cada vez mais jogado e as empresas
precisam rapidamente entender suas regras, treinar para
ele e entrar em campo sabendo que haverá partidas e mais
partidas, em um longuíssimo calendário que possivelmen-
te nunca mais terá fim.

É um enorme desafio para todas as companhias e, em
particular, para os gestores diretos da marca, os profis-
sionais de marketing. Grant McCracken, escritor e antro-
pólogo norte-americano, costuma afirmar que a relação



PARA O BEM OU PARA O MAL

O publicitário Ricardo Cianciaruso, diretor da área digital da Editora Globo, dá ótimos exemplos de como os con-
sumidores estão assumindo o controle, ainda que parcial, das marcas. Cianciaruso é economista pela FEA-USP,
publicitário pela ESPM e com especialização em marketing pela Dela.

Em seu blog É Nóis (http://www.enos.globolog.com.br/), Ricardo Cianciaruso relata vários casos de como o consu-
midor é cada vez mais rei e sua voz não pode mais ser ignorada devido aos megafones da Era Digital.
Segundo ele, "um grande legado que a Era Digital está deixando para o mundo dos negócios é o novo processo de
construção de marcas. Antes, as empresas e seus gestores de marketing tinham mais domínio sobre a situação. O
boca-a-boca era mais lento. Mas isso mudou".
Um exemplo é o caso do blogueiro norte-americano Jeff Kay, que decidiu comparar as fotos promocionais dos san-

duíches das principais redes de fast-food dos Estados Unidos com os produtos reais, comprados por ele nas lojas.
Em poucos dias, as fotos publicadas em Fast Food: Ads vs. Reality (http://www.thewvsr.com/adsvsreality.htm)
chegaram ao topo do popular Digg.com e no e-mail de muita gente. Ainda não foi registrada uma reação oficial das
redes de lanchonetes.
"As empresas precisam se preparar para lidar com isso", diz Cianciaruso.

Mais sério é um vídeo mostrando uma infestação de ratos em um restaurante da rede KFC em Nova York (http://
br.youtube.com/watch?v=dXLOC3fK264), que circulou no mundo todo. As imagens chocantes levaram Emil Bro-
lick, presidente da Yum! Brands (controladora da KFC e da Taco Bell), a usar o próprio YouTube para divulgar
um pedido oficial de desculpas pelo incidente e anunciar as providências para impedir novas ocorrências (http://
br.youtube.com/watch?v=Wv-KD-WgaZY). Mas, observa Cianciaruso, o prejuízo para a marca foi incalculável e o
vídeo com os ratos pode ainda permanecer na web por vários anos.
Do lado positivo, Cianciaruso comenta exemplos de negócios inspiradores, empresas geradas a partir de usuários
da Internet, que têm a Web 2.0 em seu DNA:

Threadless (www.threadless.com). O Threadless vende camisetas de um jeito diferente. Toda semana, a empresa
recebe centenas de desenhos de designers amadores e profissionais. Esses desenhos são publicados no site e
submetidos a uma votação popular. As camisetas mais votadas entram em produção com o nome do designer na
etiqueta, e o vencedor da semana ganha US$ 2 mil. Em 2006, o Threadless apareceu em um paper do MIT como
grande exemplo de terceirização de tarefas para a multidão, o chamado "crowdsourcing". No Brasil, o site www.

camiseteria.com.br faz algo parecido. O prêmio é de R$ 1 mil.
Zopa (www.zopa.com). O Zopa é um site financeiro inglês que faz o chamado empréstimo "peer to peer". Como o Zopa
não tem o custo de overhead de um banco, consegue taxas melhores para ambas as partes. Quem pega dinheiro em-
prestado paga 0,5% ao Zopa, no ato do empréstimo. Quem empresta ou aplica., paga uma taxa de administração de
0,5% ao ano. Cento e cinqüenta mil pessoas já utilizam esse serviço na Inglaterra. No Brasil, um site como esse não
seria possível, já que o empréstimo "um-a-um" é considerado uma forma de agiotagem pela legislação.
Craigslist (www.craigslist.org). Craig Newmark sacou antes de todos que a Internet poderia aproximar compra-

dor e vendedor sem custo para as partes. Em 1995, criou um fórum online associado a um site de classificados na
cidade de São Francisco, EUA. A comunidade cresceu no boca-a-boca e hoje está presente em 450 cidades. O site
parece amador, mas funciona. Nele quase tudo é grátis. Apenas a oferta de empregos em sete cidades e a oferta de
apartamentos em Nova York são pagas. Em 2004, o e-Bay comprou 25% do Craigslist. Tem apenas 23 funcionários,
mas é o sétimo site mais acessado do mundo na língua inglesa. Contabiliza 8 bilhões de page views.

No Brasil, ele chama a atenção para o site Reclame Aqui (http://www.reclameaqui.com.br/), que já completou 5
anos online e tem uma comunidade bastante considerável. O Reclame Aqui, como o nome diz, registra reclama-
ções de consumidores sobre uma grande variedade de produtos e serviços. O site indica as empresas com maior

número de queixas, aquelas que mais atendem às reclamações e as que menos atendem. O Reclame Aqui ainda
oferece um ranking das companhias baseado no número de reclamações e atendimentos. Funciona como uma
espécie de "bolsa de imagem" das empresas e marcas.



EUQUEROMAIS: A EXPERIÊNCIA PIONEIRA
DA STARMEDIA.EM1999

A Pepsi está no ar com uma ação em que conclama
seus fãs e consumidores a entrarem em um portal

em que poderão definir praticamente tudo sobre o
refrigerante Mountain Dew, da mesma companhia:

sabor, cor, cheiro, formato da embalagem, etc.
Segundo porta-vozes da empresa, é a maior

participação do consumidor no desenvolvimento de
um produto de que se tem notícia.
A Pepsi tem tradição nisso. Foi pioneira em
conclamar internautas a produzirem conteúdos
para seu site www.euqueromais.com.br, ainda

em 1999. Quem conta sobre a experiência é o
seu principal gestor, o designer brasileiro,
consultor de inovação em negócios digitais

e professor da ECA-USP, Luli Radfahrer, na
época, designer master da Starmedia: "A Pepsi,
via BBDO de Nova York, nos procurou porque
queria fazer um portal para adolescentes. Ao
estudar o perfil do público, descobrimos que
ele conhecia muito bem o meio, tinha interesse

de todos os tipos e um grande desejo de saber
cada vez mais. Foi aí que percebi que colocar
um adulto para falar com os adolescentes
seria ridículo e pouco efetivo. Por que não
deixar cada visitante do portal criar sua
própria área de conteúdo e publicar aquilo

que achasse mais adequado? Tínhamos um
time de coordenadores de comunidade para
evitar conteúdos inadequados e excessos, mas
percebemos que não era necessário: a partir

do instante em que se confia em seu usuário,
ele costuma responder muito bem. Assim,

em 1999/00, antes de blogs, wikis e sites com
conteúdo produzido pelo usuário se tornarem a
regra da 'web 2.0', fizemos uma ação que teve

uma abrangência impressionante e que, se a
crise da NASDAQ não tivesse acontecido dali a
alguns meses, seria provavelmente popular até
hoje. O mais divertido da história foi perceber
que a idéia de 'querer mais' não veio da Pepsi,

mas do próprio cotidiano dos adolescentes. Ela
poderia se adaptar a outras marcas, mas com
um anunciante desses (e com uma ajudinha do
Ricky Martin), o casamento foi perfeito".

entre os consumidores e as marcas está passando por
uma reforma. McCracken vê essa relação como algo
"inteligente e inevitável", mesmo em casos como o
do Chevy Tahoe. Segundo ele, acabou a era da mar-
ca construída cuidadosamente de modo a não ofender
ninguém e agradar a todos.

A agência de publicidade ViTrue está lançando nos
EUA uma plataforma exclusiva para comerciais cria-
dos pelos consumidores. Em vez de criar um software
específico, a ViTrue comprou a comunidade de vídeo
online Sharkle, um similar do YouTube. Os usuários do
Sharkle vão continuar colocando seus vídeos normal-
mente no site só que agora podem faturar com isso. A
agência quer estimular a criatividade dos internautas,
desenvolvendo concursos de comerciais amadores para
algumas marcas, e pretende criar um "ponto de encon-
tro" entre marcas e consumidores, abrindo uma arena
onde as empresas "aproveitem a criatividade dos con-
sumidores para criar anúncios mais relevantes e com
menores custos".

No princípio, a ViTrue vai distribuir esses comerciais
em websites, mas o plano da agência é expandir a di-
vulgação das peças criadas pelos consumidores para as
mídias tradicionais, especialmente TV aberta e rádio.

Essa é outra maluquice típica da Internet. Sofistica-
dos planejamentos estratégicos de marketing podem,
dessa forma, acabar nas mãos de gente que não tem a
menor idéia do que seja um Swot ou o real significado
da palavra share.

Mas até mesmo alguns grandes anunciantes estão ade-
rindo à novidade e fazendo seus experimentos. Chipotle,
Converse, Pepsi e Mastercard lançaram recentemente
campanhas convidando os consumidores a usar novas
tecnologias de vídeo para criar comerciais amadores.

Por exemplo, o salgadinho Doritos (fabricado pela Pep-
siCo.) motivou uma campanha, durante o campeonato de
futebol americano, que atraiu mais de mil participantes.
Eles enviaram seus vídeos e o comercial escolhido pelo
anunciante foi veiculado durante os intervalos dos jogos,
no horário de maior audiência da TV nos EUA.



NÃO APENAS OS ANUNCIANTES ESTÃO ESTIMULANDO OS CONSUMIDORES A CRIAREM

COMERCIAIS, MAS AS REDES DE TV ESTÃO TAMBÉM TESTANDO A PARTICIPAÇÃO DO ESPECTADOR

NA PRODUÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS.

CONTEÚDOS NA MÍDIA TRADICIONAL TAMBÉM

Não apenas os anunciantes estão estimulando os consu-
midores a criar comerciais. As redes de TV também estão
testando a participação do espectador na produção de pro-
gramas. O canal CW, que exibe o seriado adolescente One
Tree Hill, fez uma parceria com a Cadbury Schweppes, que
produz a linha de refrigerantes Sunkist, para convidar os
fãs do seriado a enviar vídeos para o canal. A promoção
chama-se "Sunkist brings One Tree Hill to your own con-
test", e o prêmio é incomum: uma participação especial em
um episódio para o criador do comercial. A cena é captada
em locação na cidade natal do vencedor. Os participantes
enviam seus vídeos para um site criado especialmente para
a promoção (cwtv.com/sunkist). Os internautas podem vo-
tar nos vídeos, que ficam disponíveis online. Em menos de
duas semanas, foram enviados quase 400 comerciais casei-
ros. Não é para menos: o seriado tem um elenco de jovens
excepcionalmente atraentes, que vão contracenar com o
vencedor do concurso. A audiência de One Tree Hill, claro,
é exatamente o alvo demográfico dos refrigerantes Sunkist.

O vice-presidente de vendas da CW, Bill Morningstar,
chama a iniciativa de "marketing de 360 graus". Já a dire-
tora de promoções da Cadbury Schweppes, Lauren Radcli-
ffe, diz que sua empresa pode não ter a verba publicitária
de alguns concorrentes, mas certamente está fazendo uso
inteligente das novas possibilidades de marketing que se
tornaram possíveis com a Internet. Os produtores do seria-
do acreditam que a promoção da Cadbury ajudou a elevar
a audiência do programa, que terá nova temporada. O di-
nheiro do anunciante, a propósito, está sendo reinvestido
na produção do programa.

Em uma outra vertente, as marcas estão deixando os
consumidores participar não apenas da criação do ma-
rketing do produto, mas também do desenvolvimento do
próprio produto. Segundo Rirk Olson, consultor de con-
sumo da firma de pesquisas Iconoculture, essa tendência
chama-se "fingeprinting" o desejo de participar da elabo-
ração do produto, acrescentando elementos pessoais em
sua produção.

A Apple também usa essa tendência em torno de seu pro-

duto mais famoso, o iPod. Os usuários podem mandar gra-
var mensagens no corpo do aparelho e são estimulados a
dar palpites no design de futuros modelos.

Esse processo é diferente da personalização ou "custo-
mização" de produtos. Segundo a analista Kathy Baylor, na
customização um cliente escolhe uma mercadoria já pronta
na prateleira e solicita ajustes ou detalhes. Na participação
do consumidor, chamada de "customer-made", o cliente
participa ativamente do processo de design, até antes de o
produto chegar ao mercado.

E o fenômeno é mundial. Na Suécia, a famosa marca de
móveis Ikea selecionou designs de clientes para uma nova
linha de produtos. No Brasil, a Kaiser pediu aos consumido-
res que enviassem suas preferências de sabor para a cerve-
jaria criar uma nova marca premium. No Tate Britain Mu-
seum, de Londres, os visitantes são convidados a escrever
legendas para as obras expostas as frases são selecionadas
e efetivamente colocadas ao seu lado.

O velho ditado do comércio que diz que "o consumidor é
rei e tem sempre razão" não é mais um mero bordão. A ques-
tão fundamental é saber como as empresas vão agir diante
do seu (dele, consumidor) crescente "empowerment". Po-
dem optar por ignorar essa revolução, podem colocar seus
poderosos departamentos jurídicos em campo ou podem
ainda assumir de frente os riscos e as vantagens de um desa-
fiador diálogo colaborativo com seus clientes, em um grau de
intimidade e cumplicidade antes nunca conhecido. • •

EXEMPLOS DE CAMPANHAS E COMERCIAIS E DESENVOLVIMENTO DE

PRODUTOS "CUSTOMER-MADE".

http://www.trendwatching.com/trends/CUSTOMER-
MADE.htm

EXEMPLOS DE "ANTI-ANÚNCIOS" DO CHEVY TAHOE AINDA PODEM SER

VISTOS NO YOUTUBE:

http://www.youtube.com/watch?v=ppvWOd31PUc
http://www.youtube.com/watch?v=foR3sfWu5IO
http://www.youtube.com/watch?v=_n4Wme9dmAU
http://www.youtube.com/watch?v=aasSEl-Cr9Y
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