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RESUMO

Este case deseja exercitar e gerar conhecimento sobre o conceito de Consumer Generated 
Media, ou seja: o “poder” que um usuário tem de gerar conteúdo para uma empresa, marca 
ou serviço; no case o ambiente a ser estudado é o da internet. Esse conceito se encaixa 
dentro do universo da Web 2.0, uma internet colaborativa onde o usuário é mais ativo e 
participativo e possui ferramentas disponíveis para deixar sua presença digital de maneira 
mais significativa. No case iremos estudar como a revista “Cool” (revista fictícia, criada para 
os propósitos desse case), uma publicação voltada para um público adolescente feminino, 
deseja trazer suas leitoras para dentro do seu universo e transforma-las em verdadeiras co-
laboradoras e divulgadoras da marca. A idéia principal é traçar um paralelo entre o “antes” 
e o “depois” das modificações do site, para que as mudanças conteudísticas fiquem óbvias 
e fique claro o início da criação de uma poderosa rede social digital.

PALAVRAS-CHAVE
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INTRODUÇÃO

A revista “Cool”, tradicional publicação mensal volta-

da para um público adolescente feminino está com os 

dias contados. Uma estagnação no conteúdo editorial 

e um desprezo pela mídia internet fez com que boa 

parte das leitoras abandonasse a compra da revista.

A “Cool”, até meados de 2003 possuía uma alta ti-

ragem e uma boa aceitação do público. Porém uma 

nova safra de leitoras muito mais conectadas ao 

mundo digital chegou e a revista não se viu “equipa-

da” para falar a língua desse público.

Após inúmeras decisões estratégicas e mudanças 

editoriais, a revista “Cool” irá sofrer uma total remo-

delação. Além de assuntos mais atualizados, mudan-

ça na diagramação e posicionamento, a revista irá 

criar um site que será uma extensão da publicação 

impressa. A idéia é criar um espaço onde as leitoras 

possam adquirir conteúdo extra e deixar opiniões, 

impressões e conteúdo que pode vir a ser publicado 

no mês seguinte.

Este material se destina a estudar como, em uma 

era digital, o consumidor pode ser uma valiosa ferra-

menta de divulgação e colaboração para uma marca, 

produto ou serviço.

Histórico da empresa

A “Cool” é uma revista fictícia, como mencionado na 

introdução do case, criada para o estudo desse tra-

balho. A “Cool” é uma marca do grupo “Future Edito-

rial”, que possui publicações nas mais diversas áreas, 

desde revistas de moda, passando por revistas de 

comportamento, até revistas científicas.

A “Cool” existe desde 1997, quando chegou com 

uma proposta conteudística mais ousada perante 

suas principais concorrentes. Durante quase 5 anos a 

marca possuía um ótimo ranking nas vendas do seg-

mento e uma ótima aceitação pelo público, porém de 

2003 para hoje, as vendas caíram significativamente 

e a aceitação do produto diminui consideravelmente.

A revista é mensal e é distribuída em bancas de todo 

o Brasil. Hoje a “Cool” enfrenta uma concorrência de 

revistas como “Gloss” e “Capricho” e está com cara 

de atrasada perante essas publicações que focam, 

também, um público feminino adolescente.

A concorrência possui presença digital forte, comuni-

dades on-line e contato muito grande com o público-

alvo, a “Cool” passou longe desses atributos durante 

sua existência e hoje precisa tomar uma atitude ra-

dical: ou mudar totalmente ou deixar de existir. Para 

tanto a revista irá mudar em todos os aspectos e tra-

zer as leitoras para o seu site como uma ampliação 

da experiência da revista.

Público-Alvo

A revista “Cool” tem como público-alvo adolescentes 

do sexo feminino, com idades entre 13 e 17 anos, 

classe A e AB, que residem principalmente nas gran-

des capitais.

Entre os hábitos de lazer do público temos: passeios 

ao shopping, namorar e navegar na internet; sendo 

que esse último é um detalhe importantíssimo, pois 

a maioria é ativa em comunidades no Orkut, possui 

blogs e fotologs, usam messenger para se comunicar 

e costumam usar sites e opiniões de usuários da web 

como fator decisivo de compra para muitos produtos. 

Ouvem rádios on-line e usam programas como o “E-

mule” para realizar downloads de música e shows.

O público tem um imagético muito forte ligado a pro-

jeções de sucesso e do “eu” popular; possuem uma 

necessidade muito grande de se sobressair nas redes 

sociais (reais ou na internet) que participam. Apesar 

de não estarem encaixadas no perfil de “maiores de 

idade”, as individuas que compõem o público se jul-

gam independentes, com opinião própria e persona-

lidade forte.

A questão da sexualidade e “primeiros amores” é 

muito presente no público, sendo que é um assunto 

que muitas buscam nos sites e revistas que acom-

panham.

Alguns produtos que estão intimamente ligados ao 

universo do público são: mp3 player, computador, ce-

lular da moda, tênis e roupas de marca.

A mudança da revista e a criação de um  

site colaborativo

Como dito anteriormente a marca “Cool” passará por 

uma revitalização, isso irá ser mais nítido na parte 

on-line, mas a revista irá mudar radicalmente. O pro-

jeto gráfico da publicação irá ter uma cara mais “des-
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colada” e diagramação seguindo princípios europeus, 

com grafismos mais modernos, ilustrações e fotos 

com efeitos. O conteúdo será totalmente reformu-

lado e atualizado para os gostos da “nova geração” 

abordando temas mais atuais e levando a leitora para 

ampliar a experiência da revista de maneira on-line.

Porém, o site da marca “Cool” irá se transformar no es-

paço teen da internet brasileira. O site irá abrir algumas 

áreas que serão essencialmente abastecidas com con-

teúdo feito pelas usuárias, algumas delas serão:

• Divã Cool. Todo mês essa área do site irá trazer 

uma psicóloga moderadora que irá lanças temas 

(previamente publicados na revista) para discussão 

on-line. A idéia é que as leitoras/usuárias tenham 

um espaço para contar e discutir entre si suas ex-

periências e dúvidas ligadas aos temas do universo 

a que pertencem.

• Minha vida Cool. Será uma área do site onde as lei-

toras/usuárias poderão mostrar o que sabem de ex-

clusivo para as demais. Dicas de maquiagem, mú-

sica, viagens, shows e programas de tv são apenas 

alguns dos tópicos possíveis de se explorar, sendo 

que a idéia principal é criar um grande banco de da-

dos com dicas que em um ano será gigantesco. As 

melhores dicas on-line votadas pelas leitoras, serão 

publicadas na edição do mês seguinte.

• Momento Cool. O site irá criar um espaço onde as 

leitoras/usuárias poderão expressar sua criativida-

de pela marca “Cool”. Será uma área onde a idéia é 

lançar desafios que possam ser materializados em 

vídeos no YouTube. Por exemplo, o desafio de lan-

çamento seria: “Grave um vídeo mostrando o que 

você faz pra ser Cool e concorra a um estojo de 

beleza da marca X”. Novamente os vídeos formam 

uma galeria e servem como elementos de vetor 

para possíveis atos de viralização de conteúdo.

• Espaço COOLtural. Área do site onde a criativida-

de impera. As usuárias podem enviar poesias, fotos, 

músicas que compuseram e tudo que for possível. 

Aqui, novamente, a idéia é criar um conteúdo cola-

borativo que possa sair da web e ser materializado 

na revista impressa.

O processo todo envolve a criação de um fluxo real/

virtual >> virtual/real amparado nas estruturas da 

revista e do site. Viralização e usuário criando con-

teúdo são palavras-chave para o sucesso da ação. 

Como sustentação, uma campanha forte de assesso-

ria de imprensa, ponto de venda e internet será feita 

a fim de comunicar a mudança da marca. 

Questões para discussão

1. No case da revista “Cool” foi possível ver algumas 

ações que foram estruturadas visando a criação de 

conteúdo pelo usuário. Ainda dentro desse conceito, 

crie algum tipo de conteúdo que o público pudes-

se enviar via celular. Pense em mensagens de SMS, 

imagens ou voz.

2. Lendo atentamente o case e as diferentes área de 

conteúdo colaborativo do site e da revista, responda: 

como o conteúdo pode ser viralizado pelas usuárias?

3. Messenger, blogs, Orkut, MySpace, Twitter e Fo-

tologs são algumas ferramentas que fazem parte do 

repertório do público-alvo. Pensando em termos de 

parcerias e patrocínios, proponha uma ação envol-

vendo o site com alguma dessas ferramentas.

4. Mireille Rosello em um de seus artigos escreveu a 

seguinte frase “Vivemos na Era da Interação. O usu-

ário recebe/cria/interage com o que lhe é exibido. 

Não somos mais leitores, mas atores, exploradores, 

navegadores (...)”; baseado no conteúdo do case, 

justifique essa afirmação.

5. O esforço da revista “Cool” em fazer a leitora tran-

sitar entre o virtual e o real e vice-versa se mos-

tra presente em algumas ações no texto. Após uma 

atenciosa leitura desse ponto, crie:

a) Uma área do site onde o conteúdo enviado on-line 

se transforma em um conteúdo da revista

b) Uma sessão da revista em que há algum desdo-

bramento on-line do conteúdo.

6. Hoje as revistas lutam por ter um alto número de 

assinantes, para tanto oferecem benefícios de todo 

tipo. Crie um benefício exclusivo on-line (no site) 

para estimular a assinatura anual da revista “Cool”.
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