
N o final de 2007, quem freqüentou as princi-
pais salas de cinema com tecnologia digital,
em São Paulo e no Rio de Janeiro, teve uma

experiência inusitada. Durante a campanha de lan-
çamento do Fiat Idea Adventure, o público era con-
vidado a escolher por SMS o desfecho do anúncio.
Pelos números que apareciam na telona, era possível
alterar a história e até escolher a cor do automóvel.

Em ternpo real, um sistema interligado entre a sala
de projeção e a operadora de telefonia informava na
tela do cinema o resultado da combinação feita pelo
público, associado ao número de ingressos vendidos
na sala, chegando ao percentual de pessoas interagin-
do com o filme — média de 62% dos usuários por
sessão — pelo celular. Na saída, as pessoas falavam
mais sobre a inédita brincadeira do que sobre o filme
em cartaz. O case virou tema de estudo no MIT
(Massachusetts Institute of Technology), nos Estados
Unidos, um dos mais importantes centros de pesqui-
sa tecnológica do mundo. A idéia bem-sucedida
nasceu na Agência Click, especializada em internet e
uma das pioneiras no Brasil na prática de campanhas
baseadas no conceito de "marketing viral"

Ainda que discretamente, agências de todas as
partes têm aderido a essa modalidade epidêmica de
mídia, que começa na internet e se espalha pelo bom
e velho boca a boca. Essa moda começou há cerca de
três anos, junto com a popularização da banda larga
e a explosão da internet no Brasil. Uma das primei-
ras e memoráveis ações do gênero aconteceu em
2005, quando a DMQÜDB usou Super Bonder para
colar um monitor de computador em uma parede,
na qual instalou urna câmera e jogou as imagens em
um site pelo qual o usuário enviava mensagens, via-
as reproduzidas no monitor e podia calcular quanto
tempo o aparelho de 11 quilos permanecia colado. Já
em 2006, um carro de F-i da equipe Red Buli Racing
circulou pelas ruas da cidade de São Paulo para pro-
mover o Grande Prêmio do Brasil, em outubro. A
jogada também viralizou e se espalhou pela rede.

No final do ano passado, a AlmapBBDO lançou o
viral 'Arrotes" como parte da campanha da Pepsi
Twist. Ao acessar um endereço eletrônico, o inter-
nauta escrevia uma palavra qualquer em uma lata do
refrigerante. Na seqüência, um garoto que aparecia



no filme falava as palavras arrotando, depois de
tomar o refrigerante. O usuário ainda podia enviar a
brincadeira para o e-mail de quem quisesse.

O professor de comunicação interativa da
ESPM, Sandro Marques, atribui o início dessa
grande onda à chegada e à popularização da inter-
net rápida no país. "O momento de virada foi em
2005. A partir da banda larga mudou totalmente
o comportamento do usuário de internet, impul-
sionando o aumentou do número de acessos,
favorecendo que o viral começasse a adquirir
corpo. A partir do momento em que o uso da
internet estoura, também explode o potencial de
qualquer coisa ser enviada por qualquer pessoa. O
viral, entretanto, não substitui uma campanha de
massa; mas é um importante complemento."
Como o "vírus" depende de uma base grande de
Internautas para se multiplicar, acrescenta
Marques, a campanha vira! tem que ser muito
criativa para se transformar em uma epidemia.

A associação dessa nova ferramenta do mercado
com o sentido biológico da palavra "vírus" ainda
encontra resistência entre muitos profissionais da
propaganda. É comum encontrar outras definições
para o termo, como "transformar o receptor em emis-
sor" "solução de baixo custo para propaganda" "pro-
dução caseira ou amadora""videozinho no' YouTube'"
"ferramenta de enviar mensagens" Ricardo Figueira,
vice-presidente de criação da Agência Click, acredita
que esse debate deve ir além da semântica. "Ela (a
viralizaçào) é uma conseqüência, independente do
formato. Qualquer coisa pode ser viral, desde que
repercuta. Existe um erro clássico no mercado de
propaganda de que viral é um formato específico e
não conteúdo. A questão é que, nos últimos 6o anos,
a propaganda tradicional usa o mesmo modelo de
envolver as pessoas com mensagens de convenci-
mento." O editor do site Cocadaboa e coordenador de
ações virais da agência Espalhe, Wagner Martins,
também foge das simplificações. "Não é só um vide-
ozinho. Mas também não vejo como uma explicação
biológica. E só mais uma ferramenta de passar men-
sagens. A essência é a inversão das ações. É a mensa-



Fonte: A avaliação tem corno base consulta feita aos entrevistados

gem que torna quem escuta em alguém que fala. Os
vídeos podem ser virais, mas usá-los para explicar o
viral é simplificar demais. Até porque o viral existe
muito antes do 'YouTube'."

O diretor de estratégia e novos negócios da DPZ,
Tônico Pereira, é entusiasta do poder viral na propa-
ganda. Ele avalia que o mercado passará a dominar as
novas possibilidades de comunicação à medida que

houver menos preconceito
para entendê-las. "Nosso
desafio é desmistificar. Toda
forma de se comunicar vale a
pena. O viral não é uma apos-
ta, ele existe." Gustavo Fortes,
diretor de planejamento e
criação da Espalhe, segue a
mesma linha. "Acredito ple-
namente no viral. Nossa
agência está baseada no
modelo do marketing de
guerrilha. Nosso negócio é
gerar boca a boca, e uma das
nossas ferramentas é o viral.
Veja o Google, hoje líder de
segmento, uma empresa
construída no boca a boca.
Tenho certeza de que você
nunca viu um anúncio deles
por aí. O mesmo aconteceu
com Skype, 'Hotmail', MSN,
'GmaiT, 'MySpace', 'Orkut'."

Mas para se obter o resul-
tado esperado é preciso um
objetivo, adverte Lica Bueno,
diretora de mídia da agência
Giovanni+DraftFCB. "Você
tem que saber o que quer com
a sua campanha. Se for algo
massivo, que precisa de rápido
alcance, não será o viral que
vai dar isso, e sim o rádio, a
televisão. Mas ele é um com-
plemento eficiente, principal-
mente, para fazer campanha
de marca, não para vender"

PRÓS E CONTRAS
Os mesmos instrumentos que podem fazer um

vídeo de baixo custo virar hit da internet podem ser
usados para atacar a concorrência ou deteriorar
reputações de forma rápida e em grande escala. "Do
mesmo jeito que eu posso fazer um viral falando
bem da minha marca, uma pessoa pode fazer um
viral com a finalidade oposta" diz a publicitária Lica
Bueno. Quem nunca recebeu por e-mail artigos
(supostamente) escritos por Arnaldo Jabor ou Luis
Fernando Veríssimo? Ou fotos de modelos nus,
que circulam na internet antes mesmo de serem
publicadas pela revista que detém os direitos
sobre elas? Isso sem falar nas correntes "mila-
grosas" que orientam o internauta a repassar a
mensagem para outros amigos, com a promessa
de alcançar coisas incríveis. É aí, nesse movi-
mento coletivo de reenviar dados, que o viral
acontece: uma mensagem se viraliza à medida
que desperta o interesse do internauta em repas-
sá-la para sua rede de relacionamentos, para o
bern ou para o mal. Tudo depende, sempre, de
uma boa idéia. Entre os clássicos estão os vídeos
"Tapa na Pantera", "Cicarelli na Praia" e "Dança
do Siri" que registrou 443 mil citações no
"Google" e mais de dois mil vídeos postados no
"YouTube". Outro campeão de audiência foi o
"Por quê no te callas?" do rei espanhol Juan
Carlos ao presidente Hugo Chávez. Com certeza,
quem recebeu repassou. Eles não foram concebi-
dos dentro de uma estratégia de marketing. Pelo
contrário. Era diversão, e viralizou.

No Brasil, a semente viral encontrou terreno
fértil. O brasileiro adora participar de tudo e dar
opinião, segundo o jornalista Felipe Machado,
editor de Multimídia do Estadão e do site cola-
borativo "Limão" . "Temos 180 milhões de técni-
cos da seleção e 180 milhões de autores de nove-
la." Difícil mesmo é citar uma campanha viral
malsucedida. Não porque ela não exista. Pelo
contrário. "O mal viral é aquele de que ninguém
se lembra, do qual ninguém falou, aquele que
ninguém sabe que existiu. Do contrário, seria
bom", brinca Dado Lancelotti, vice-presidente de
operações da Fischer América. Q
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