
Você é a propaganda 
Camila Rodrigues e Daniela Arrais 
 
Agências de publicidade utilizam redes sociais, blogs e vídeos para que você transmita, 
espontaneamente, as mensagens que elas querem passar  
 
Você está prestes a ser infectado por um vírus que faz com que você passe adiante mensagens e 
vídeos, simplesmente porque gostou do conteúdo deles. Mas, por trás da iniciativa, estão 
agências de publicidade, que investem em uma estratégia chamada marketing viral. 
 
Divulgadas em blogs, fóruns e redes sociais, como o Orkut, as campanhas têm como objetivo 
espalhar um conteúdo boca a boca -nesse caso, link a link. 
 
"As pessoas não acreditam mais em propagandas. Elas acreditam em outras pessoas", afirma 
Marcelo Coutinho, diretor de análise de mercado do Ibope Inteligência. 
 
Apesar de amplamente utilizadas, somente 15% das campanhas de marketing viral atingiram 
seus objetivos, segundo estudo da Jupiter Research publicado em outubro último. 
 
As empresas ainda estão aprendendo a utilizar esse tipo de mídia, avalia Marcos Telles, 
coordenador geral de cursos da ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do 
Brasil). Ari Meneghini, diretor-executivo do IAB (Interactive Advertising Bureau Brasil) acredita 
que é preciso melhorar. "Tem muito publicitário achando que qualquer videozinho no YouTube vai 
ser viral." 
 
Pela culatra 
 
Há duas semanas, um funcionário da agência Riot enviou uma sugestão de pauta para o blog 
Futepoca (www.futepoca.com.br) sobre a recuperação do jogador Ronaldo. Havia indicações de 
como o post deveria ser escrito e insinuações sobre uma possível parceria se ele fosse publicado. 
 
A equipe do Futepoca condenou a prática. "Se a blogosfera quiser ser tratada como uma mídia 
responsável, deve se preocupar e discutir sua relação com a publicidade", escreveu Glauco Faria 
no blog. 
 
"O Futepoca agiu corretamente ao publicar o e-mail, e o funcionário em questão não trabalha 
mais conosco", diz Pedro Ivo Resende, diretor da Riot. 
 
Veja nesta edição o que blogueiros pensam sobre posts pagos e conheça algumas ações de 
marketing viral que envolvem games e filmes. 
 

 
Leia mais: 
 
Com o viral, o consumidor trabalha para as agências 
 
Para que seja repassada naturalmente, a propaganda tem de ser bem-humorada, oferecer um 
benefício ou estimular alguma competição 
 
Um piercing patrocinado e uma foto no Picasa fazem uma língua virar mídia -equivalente a um 
outdoor ou à catraca do metrô. Até quinta-feira passada, estava no ar uma campanha da Coca-
Cola em que a empresa oferecia piercings de titânio na língua de graça. O preço: carregar a 
marca dentro da boca e registrar a façanha no site de compartilhamento de fotos. 
 



Divulgada somente nos blogs, no Orkut e no YouTube, essa ação é um exemplo de marketing viral 
que usou a internet -e que resultou em 280 "anúncios linguais". 
 
"[A comunicação viral] é um processo social. As pessoas querem buscar diferentes fontes de 
informações, principalmente na internet. O marketing quer saber como se beneficiar disso", diz 
Marcos Telles, coordenador de cursos da ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing 
do Brasil). 
 
Apesar de esse tipo de estratégia on-line ser usado há poucos anos, o mercado está mais 
amadurecido. Para Sandro Marques, professor de mídias interativas da ESPM, uma campanha viral 
tem que ter uma motivação que faça o consumidor trabalhar pela agência. "Tem que ser tão legal, 
tão interessante, que as pessoas se encarreguem de transmitir as mensagens 
[espontaneamente]. (...) Ou tem que dar algo de graça", enumera. "Ou tem que ter um 
componente de exclusividade. Todas as redes sociais cresceram assim. Lembra que precisava de 
convite para entrar no Orkut?" 
 
A Espalhe Marketing de Guerrilha, agência que fez a campanha do piercing, mandou um kit para 
80 blogueiros e contatou administradores de comunidades do Orkut relacionadas ao assunto, 
disse Gustavo Fortes, diretor de planejamento e criação. "Uma coisa é ser atingido por uma 
propaganda; outra é um amigo seu falando que um produto é legal." 
 
Para mensurar o alcance das ações, as agências analisam a repercussão quantitativa e a 
qualitativa. Segundo Pedro Ivo Resende, diretor da agência Riot, a primeira pode ser mensurada 
pelo número de visualizações de um vídeo, de acessos a um site ou de citações a uma campanha. 
A segunda diz respeito ao tempo de permanência em uma página, à relevância dos canais que 
publicaram comentários e ao teor desses comentários.  
 

 
Leia mais: 
 
Blogueiros divergem sobre post pago 
 
A mídia, que está entre os principais meios de divulgação viral, ainda não definiu sua ética  
 
Uma campanha viral bem feita se espalha naturalmente, sem que ninguém precise pagar ou 
ganhar por sua veiculação. No entanto, a fim de estimular o boca-a-boca nas diversas mídias 
sociais, algumas empresas e agências de publicidade apelam para o que se chama de post pago -
ação que gera polêmica no mundo dos blogs. 
 
"Tem que existir um engajamento natural das pessoas. Se o anunciante quer um post opinativo, 
faça algo relevante para o blog e seu público, crie algo que gere reações espontâneas. Convide 
para um evento, envie produtos para testes, converse com o blogueiro. Se achar que vale, ele 
posta. O mais importante é que as partes saibam que não existe compromisso", diz Carlos Merigo, 
do blog Brainstorm #9 (www.brainstorm9.com.br). 
 
"As abordagens que mais dão certo são as que oferecem algo em troca ao blogueiro. Falo de 
reputação, reconhecimento, exclusividade. Não, necessariamente, de dinheiro", afirma o 
publicitário Rafael Ziggy, que mantém o blog SimViral.com. 
 
"Faço post pago sim e não sinto culpa alguma", assume Dani Koetz, do blog Ah! Tri Né! 
(www.ahtrine.com.br). "Parto do princípio de que, onde há visualização do público, há interesse 
em anúncio. Sempre foi assim: em rádios, jornais, revistas, TV e, hoje, na internet." 
 



No blog dela, há uma categoria Publicidade. "Não engano ninguém; o leitor tem a opção de ver ou 
não o post . O anunciante ganha, porque é visto por quem interessa. O blogueiro ganha, afinal 
manter um blog exige dedicação, e não há nada de errado em ter reconhecimento financeiro." 
 
Um dos fundadores do Meio Bit (www.meiobit.com), Leonardo Faoro, já publicou posts pagos e 
identificados, mas ele e os colegas decidiram abandonar a prática. "Por mais ético que o autor 
seja, a audiência pode não ter essa impressão, e o blog passar por vendido." 
 
Para Wagner Martins, o Mr. Manson do Cocadaboa.com, quando o conteúdo é relevante para o 
blog, não há prejuízo em receber pelo post. "Mas se ele iniciar uma corrida desenfreada atrás de 
dinheiro, aceitando qualquer proposta que aparece, será prejudicado." 
 
Ian Black, do Enloucrescendo (www.interney.net/blogs/enloucrescendo), nunca ganhou por seus 
posts, mas aceitaria fazê-lo, desde que o assunto tivesse relação com seu blog. 
 
Ele observa, porém, que as agências ainda não encontraram o melhor jeito de abordar os 
blogueiros. "Mídia em blog funciona como um termômetro. Se ela for ruim, não há dinheiro que 
impeça as pessoas de dizerem isso. E as agências ainda não entenderam isso. Criam campanhas 
ruins, baseadas no que foi desenvolvido para televisão e mídia impressa." (CR E DA) 
 
CAFÉ COM BLOG  
 
A Joffrey's Coffee & Tea está com uma promoção para os blogueiros: todos podem se cadastrar 
em beta.joffreys.com e exibir seus endereços; os escolhidos experimentam o café da marca  
 

 
Leia mais: 
 
Widgets disseminam trailers de filmes 
 
Para a promoção viral de seus filmes, estúdios de cinema estão usando miniprogramas 
(conhecidos como widgets) para que os trailers sejam divulgados de forma mais rápida e vistos 
por mais gente. A idéia é que as pessoas coloquem o programinha em seus blogs e perfis de 
redes sociais e o espalhem para os amigos usando serviços como Digg e del.icio.us. 
 
Desde a semana passada, a Paramount está oferecendo um widget para exibir o segundo trailer 
de "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" (www.indianajones.com), previsto para ser 
lançado em maio. Para turbinar o viral, um prêmio: os dois fãs que o distribuírem para mais gente 
ganharão viagens para a estréia mundial do filme. 
 
As visualizações do primeiro trailer, lançado em fevereiro, passaram dos milhões, e a expectativa, 
por conta do widget, é que o segundo se espalhe ainda mais rapidamente. A primeira vez que o 
estúdio usou os miniaplicativos no lançamento de filmes foi com "Cloverfield", lançado em 
fevereiro. 
 
A mesma ferramenta está sendo usada na divulgação de "Leatherheads" 
(www.leatherheadsmovie.com), filme produzido pela Universal que chega aos cinemas brasileiros 
em maio. 
 
Os widgets foram criados pela Clearspring, empresa que também criou um miniaplicativo para a 
comédia "The Love Guru", de Mike Myers (o mesmo que fez "Austin Powers"). Ele ficou hospedado 
na página do protagonista Guru Maurice Pitka no MySpace. 
 
Outros estúdios também estão usando widgets para promover seus filmes: a Warner Bros. 
colocou links para compartilhamento de trechos do épico "10.000 A.C." e da comédia "Titio Noel"; 



"Superbad", da Sony, e a animação "Horton e o Mundo dos Quem!", da Fox, foram divulgados 
com ferramenta semelhante. 
 
"Eu acho que os estúdios estão empolgados com os widgets devido àquele boca-a-boca de que 
Hollywood sempre está correndo atrás", disse Peggy Fry, vice-presidente de vendas da 
Clearspring, à Reuters. "Se você pensar bem, o widget é a versão digital do boca-a-boca." 
 

 
Leia mais: 
 
Olimpíada é tema de jogo de mistério de alcance mundial 
Camila Rodrigues 
 
Um jogo de investigação envolvendo jogadores do mundo inteiro na descoberta de um segredo -
que teria sido perdido em 393 depois de Cristo, quando o imperador bizantino Teodósio aboliu os 
jogos olímpicos para sempre. Esse é o enredo de The Lost Ring (www.thelostring.com), novo ARG 
(Alternate Reality Game) que está sendo usado como publicidade. 
 
O jogo, que conta com pistas em ambientes físicos e virtuais, começou na primeira semana de 
março e é patrocinado pelo McDonald's. Sem premiação, ele deverá durar seis meses -até o final 
da Olimpíada de Pequim, em 24 de agosto. Para participar, é necessário ter celular e acesso à 
internet, já que a maioria dos fragmentos da história estão espalhados por blogs e pelo YouTube. 
Saiba mais sobre The Lost Ring em www.folha.com.br/circuitointegrado. 
 
Os ARGs também divulgam filmes, como The Dark Knight ARG (batman.wikibruce.com), sobre o 
próximo filme do Batman, e séries, como o Lost Experience, relativo à série homônima. No ano 
passado, o Guaraná Antarctica promoveu o ARG Zona Incerta -o senador Arthur Virgílio (PSDB-
AM), que não sabia do jogo, pensou até que a farmacêutica do game quisesse comprar a 
Amazônia.  
 

 
Leia mais: 
 
Advergame é simples e atinge o público em horas de diversão 
Camila Rodrigues 
 
Os games são considerados eficazes ferramentas de marketing viral. "Eles permitem atingir o 
consumidor em um momento que ele está se divertindo", diz Fernando Chamis, CEO da agência 
Webcore. 
 
E eles tendem a ser cada vez mais usados: o investimento publicitário em games, que foi de US$ 
370 milhões em 2006, deve alcançar a cifra de US$ 2 bilhões em 2012, segundo o IAB 
(Interactive Advertising Bureau Brasil). 
 
Entre os tipos de jogos publicitários está o advergame, que costuma ser fácil de jogar e 
disponibilizado tanto para PC quanto para consoles. Segundo Chamis, a exposição média de uma 
marca em um advergame é de 5 a 30 minutos. Para se ter idéia, um anúncio de TV costuma ter 
30 segundos. 
 
Um exemplo deles é o Po-cketbike Racer, um jogo de corrida de bicicletas criado pela Burger King 
para Xbox 360. Ele custa US$ 3,99 para quem compra qualquer sanduíche (nos EUA). 
Normalmente, um game desse custa US$ 60. 
 



Fernando Tassinari, diretor comercial da Real Games, citou outros dois formatos: o in-game 
advertising, que é a inserção de anúncios em um jogo independente (como os outdoors em jogos 
de futebol); e o around the game, que são inseridos como banners.  
 

 
Leia mais: 
 
Gigantes brigam pela publicidade 
Camila Rodrigues 
 
As gigantes Google e Microsoft indicam que seus serviços de publicidade on-line tendem a ficar 
mais sofisticados. 
 
Na mesma semana em que o gigante das buscas comprou a agência de publicidade Double Click, 
por US$ 3,1 bilhões, a Microsoft anunciou a aquisição da Rapt, empresa de monetização (serviço 
semelhante ao Adsense do Google); a empresa não revelou o valor da compra. 
 
Leandro Cruz de Paula, diretor comercial da Microsoft Advertising Solutions, lembra que, há pouco 
mais de um ano, a companhia também adquiriu a Aquantive, que reúne uma agência de 
publicidade e duas empresas de tecnologia para anúncios on-line. "A Microsoft vem sinalizando 
seu avanço na área de publicidade." 
 
No mesmo período, o Google lançou o Ad Manager, um serviço gratuito de gestão de publicidade 
para ajudar os administradores de sites a inserir publicidade e obter relatórios sobre o retorno dos 
anúncios. 
 
As duas empresas querem garantir sua fatia no mercado de publicidade on-line, que faturou US$ 
21 bilhões em 2007 e cresceu 25% em relação ao ano anterior, segundo pesquisa da Internet 
Advertising Bureau (IAB) em parceria com a consultoria PricewaterhouseCoopers. 
 
No Brasil, a cifra de investimentos on-line chegou a R$ 527 milhões, conforme o instituto. 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 26 mar. 2008, Informática, p. F1-F4. 


