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João repassou a novidade, recebida em um recado deixado em seu perfil no MySpace, para

todos os seus amigos, através de e-mail. Maria, uma das destinatárias de tal mensagem, gostou do

assunto e mandou vários scraps para seus contatos e criou tópicos dentro das comunidades que

participa no Orkut. Guilherme, membro de uma dessas comunidades, leu a informação, achou ela

sensacional e foi rapidamente comentar com Ana pelo MSN, que compartilhou a notícia via Twitter...

Interessante o ciclo de vida de uma informação em tempos digitais. Na passagem acima, os

mais curiosos devem ter percebido a falta de um detalhe muito importante em um processo de

comunicação: o teor de uma conversa. Em cima desse questionamento, somos remetidos a outra

questão: que tipo de conteúdo tem o poder de se espalhar assim tão repentinamente?

Caso sua resposta tenha sido ações virais, certamente você está preparado para atender uma

nova demanda de serviços, criada pela inserção das novas tecnologias no cotidiano da sociedade

contemporânea. Mais do que uma simples adaptação do tradicional marketing boca-a-boca, os

virais na web surgem como uma poderosa ferramenta para ampliar a divulgação de uma marca,

através dos inúmeros canais de comunicação on-line disponíveis atualmente.

"Volte 15 anos no tempo e pense no número de pessoas para as quais você contaria sobre

um grande livro ou filme. É quase certo que esse número não passaria de 50. Agora compare com

a quantidade de contatos em sua caixa de e-mail ou em seu perfil de alguma rede social on-line.

A web aumentou nossa rede de contatos e, portanto, barateou o processo de disseminação de

idéias. Se algumas das pessoas que um indivíduo contava suas idéias não passassem para frente,

ela morria em pouco tempo. Hoje, é mais fácil passar qualquer informação adiante. Além disso,

parte-se de um número muito maior de 'disseminadores", afirma André Lima, diretor de operações

da Infobase Netpartner (www.netpartner.com.br).

Neste contexto, os especialistas ressaltam ainda que produzir algo verdadeiro é um conceito

indispensável para que o processo obtenha resultados. "O que caracteriza uma boa ação de

marketing através do WOM (word-of-mouth) é o conteúdo. Se você tentar empurrar algo que não

seja interessante para o usuário, ele não vai engolir. Ao mesmo tempo, dizer que determinado

conteúdo se espalha pela internet da mesma maneira que o tradicional boca-a-boca está correto.

O que diferencia a mecânica é o universo da internet, pois ele possibilita que uma série de

estratégias de comunicação sejam traçadas a fim de amplificar esse efeito", diz Beto Macedo,

sócio e diretor de criação da GrudaemMim (www.grudaemmim.com.br).



"A internet é, por excelência, um meio de conteúdo.

As pessoas usam a internet para obter mais informações

sobre qualquer coisa. E aí está a diferença; não adianta

você esconder ou mascarar um fato para favorecer a sua

marca. No marketing boca-a-boca, a informação pode ser

mudada enquanto vai sendo repassada. Na web, isso não

existe. O factóíde, ou seja, a informação fantasiosa, não

se sustenta, pois a verdade está apenas há alguns cliques

de distância", alerta Pedro Gravena, diretor de criação da

DM9DDB {www.dm9ddb.com.br),

Como garantir a dinâmica de um viral na web?

Quando falamos de campanhas virais, certamente

o "Subservient Chicken" (www.subservientchicken.com),

estratégia on-line criada pela agência americana Crispin

Porter + Bogusky's (www.cpbgroup.com), para a divulgação

de um dos produtos da rede de fast food Burger King, surge

como uma das principais referências na área.

Para se ter uma idéia de seu poder de disseminação na

época, mais de um milhão de acessos ao site foram registrados

nas primeiras 24 horas de lançamento da campanha (http://

tinyurl.com/sucesso-gafinha), e a agência estimou que cerca de

14 milhões de usuários tiveram acesso ao projeto.

Assim, nada melhor do que ouvir os comentários dos

criadores da campanha, sobre as características necessárias

para alcançarmos resultados em ações deste porte. Em

entrevista recente para a Arteccom (http://tinyurl.com/

crispin-jeff), Jeff Benjamin, diretor de criação da Crispin,

disse que "...a maioria das campanhas virais de sucesso

parece ter as mesmas características em cornum. Algumas

vezes, elas são engraçadas, subversivas ou mágicas. Porém,

ultimamente, a maior parte das campanhas de sucesso que

eu tenho visto possui um senso de genialidade sobre efas".

Além do conceito "genial" citado por Jeff, as agências

vão precisar trabalhar ainda um conjunto de aspectos.

"Tendência, ocasião, estratégia, grau de inovação e por aí

vai. Se pararmos para rever os hábitos de internet da década

passada (ou mesmo de alguns meses atrás) e compararmos

com os dias atuais, encontraremos diferenças brutais. A

internet é um organismo vivo, surge um papo novo a cada

dia e, talvez, se a campanha da galinha tivesse sido criada

hoje, não teria causado o mesmo efeito. Acho pretensioso

dizer que existe uma fórmula para se criar uma campanha

viral. Sou mais adepto da metodologia com pesquisa, análise

e implementação de urna boa idéia com uso inteligente

das ferramentas disponíveis (redes sociais, sites de

compartilhamento, comunicadores instantâneos, blogs etc.}.

Ao contrário do que muitos imaginam, o internauta não é um

cara bobo e passivo", destaca Beto.

Reforçando tal pensamento, Allan Fonseca, diretor de

atendimento da Infobase Netpartner (www.netpartner.com.

br), lembra que toda ação viral deve marcar o usuário através

de uma experiência única. "Ela deve causar um impacto

que seja suficiente para que ele a passe adiante. Porém,

não existe uma fórmula perfeita para esta solução. Muitos

abordam, por exemplo, o advergame como uma solução

viral, mas nem todos os jogos possuem essas características.

Os advergames precisam ter uma boa jogabilidade, desígn

criativo, performance e, acima de tudo, estar de acordo com

o seu target. Portanto, aplicar design, tecnologia, usabilidade

e interatividade ao público-alvo são requisitos básicos para o

início de uma ação de sucesso".

As etapas de produção de um viral

Quando falamos das etapas de criação de uma

campanha viral, não há como apontar uma metodologia

rígida e formal a ser seguida por quem deseja atuar em tal

segmento. Nesta caminhada, uma boa pedida é conhecer

as estratégias utilizadas na prática por quem já possui

experiência na área.

"Depois de algum tempo batendo cabeça, hoje consigo

entender a elaboração de uma campanha viral, mas só

agora estou tentando visualizar as etapas. É lógico que isso

é baseado somente na minha experiência, não conheço

nenhuma metodologia sobre o assunto, mas já trabalhei

com campanhas virais o tempo suficiente para perceber as

seguintes etapas: a Criação, a Implementação, o Seeding, e

urna última etapa que seria a Manutenção, Acredito que, com

poucas diferenças, quase todas as etapas têm o mesmo peso

na contribuição para o sucesso de um viral. Não adianta você

ter uma excelente idéia, se não for possível implementá-la,

e mesmo depois de implementada, se você não divulgá-la



corretamente (seeding), ela não viraliza. E para garantir

que o seu viral não tenha uma vida muito curta, é

necessário mantê-lo vivo e estar sempre inserindo coisas

novas, numa manutenção permanente, enquanto durar a

campanha", afirma Pedro.

Neste processo, como destaca Allan, o público-

alvo vai exercer influência direta nas diversas etapas de

desenvolvimento de uma campanha. "Não podemos achar

que qualquer ação terá o mesmo efeito em diferentes

públicos. Além disso, é necessário escolher qual solução

se adequa melhor ao target, seja um advergame, hotsite,

vídeo, mobile etc. Definida a solução, inicia-se o processo de

criação, buscando os recursos maís criativos e interessantes,

visando criar uma experiência marcante ao usuário, se

preocupando com sua usabilidade. Após a criação, a

produção deve analisar, principalmente, tecnologia versus

performance. Não adianta termos a ação mais engraçada

ou interativa, sendo que nem todos os usuários conseguem

utilizá-la. O tempo de espera é um grande fator de

desistência na maioria das ações virais utilizadas atualmente.

E o último passo é a sua divulgação. Sempre quando fazemos

uma ação viral, esperamos que ela se propague sozinha.

Porém, é recomendável criar um estímulo inicial, que pode

ser feito através de newsletters, veiculação de banners em

websites ou divulgação em comunidades".

Tenho perfil para trabalhar com isso?

Pelo que vimos até agora nesta reportagem, o

trabalho envolvendo campanhas virais é extremamente

desafiador e estimulante, e necessita de profissionais

dispostos a compreender as transformações que ocorrem

simultaneamente pela internet.

Assim, se você deseja atuar neste segmento, saiba

que as agências estão à procura de pessoas com sede

pelo conhecimento.

"Navegar, assistir, ler, ouvir e varrer todo conteúdo

possível da web. Mastigar, mastigar, mastigar e depois

postar, subir, baixar, blogar, twittar, responder e compartilhar.

Esse é o primeiro passo, válido para qualquer que seja a

área de atuação de um profissional de internet. Atualização

constante, segundo a segundo, pois, enquanto respondo a

esta entrevista, milhares de novas coisas devem ter pintado

por aí. Pesquisa em livros e blogs sobre outras formas de

marketing também ajudam. E, principalmente, inteligência

estratégica e valores como transparência, honestidade e

autenticidade", orienta Beto.

"Se você pensar que qualquer profissional do mundo

gostaria de ter feito algo como Subservient Chicken, por

exemplo, vai perceber que para fazer um bom viral, você tem

que ser muito mais do que um bom publicitário, tem que

subir muito acima da média. Procure saber um pouco de tudo,

pois além de conseguir criar muito bem, você precisa ter o

conhecimento suficiente para perceber se sua campanha tem

poder viral ou não. É necessário viver a web: tenha um blog,

use ferramentas como o YouTube, Myspace, deli.cio.us, Twitter

etc., entenda o poder da internet, veja como ela pode ajudar

na sua campanha, e use isso ao seu favor", acrescenta Pedro.

O exemplo dos Hare Krishnas

Engana-se quem pensa que uma ação viral na web seja

um projeto acessível apenas para as grandes empresas. Nesta

questão, Pedro lembra, por exemplo, do sucesso de vídeos

sem uma grande produção envolvida, como o "Evolution of

Dance" (http://tinyurl.com/evolution-dance).



"A proporção do investimento não é necessariamente

ligada à proporção da viralização. Um filme de grande

orçamento pode não viralizar, enquanto um filme caseiro

pode se transformar no mais visto da internet. O que conta

aqui é a originalidade: se a sua campanha não for original e

surpreendente, não existe superprodução que garanta sua

disseminação. E, nesse ponto, a web é cruel. Não há nada que

possa garantir o retorno do investimento em produzir algo viral.

Com muito trabalho e estratégia, é possível sim garantir um

mínimo de víralização, mas isso não significa um sucesso viral."

Em relação ao desafio de se contar com um baixo

orçamento, André cita a criatividade usada pelos Hare Krishnas

(http://tinyurl.com/hare-krishna) na divulgação de seu movimento.
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"Uma das principais estratégias para atrair pessoas às

suas práticas era organizar 'Ceias Festivas'. Eles convidavam

diversas pessoas para comer de graça em seus templos.

Em troca, pediam apenas que essas pessoas ouvissem

algumas histórias de suas vidas. No final das ceias, diversos

convidados se tornavam novos Hare Krishnas e saiam

organizando suas próprias ceias. Sem dúvida, eram 'ações

virais de sucesso'. Se era possível fazer ações virais de

baixo custo, usando legumes e sopas no dito 'mundo real',

certamente é possível desempenhá-las no democrático

mundo virtual. Evidentemente, o dinheiro pode ajudar a

promover uma ação, mas o determinante para seu sucesso é,

sem dúvida, a idéia."

Bumllionaire

www.bumllionaire.com

"Esse case tem tudo para ser um grande viral. Está em pleno andamento, mas ainda não

deslanchou. É a história de um mendigo de Nova Iorque que quer se tornar o mais novo

milionário e sair na Revista Forbes. Ousado, ao ponto de ser quase impossível... É isso

que um bom viral precisa." (Pedro Gravena)

The Heidies

http://heidies.com/demo2/splash.php

"Ação viraf da Diesel, em formato de reality show, onde duas modelos passaram um tempo

presas num quarto de hotel. Tudo foi transmitido 24 horas em um vídeo blog. A ação,

além de inusitada e muito bacana, atingiu resultados como otimização de SEO no Google,

destaque na home do YouTube, aumento em vendas, toda a mídia espontânea gerada, além

de possibilitar uma incrível experiência de marca com os usuários." (Beto Macedo)

Capital Inicial

www.youtube.com/capitalinicial

"Foi criado, no YouTube, um canal exclusivo com tempo de vídeo ilimitado, customização

de layout, entre outras regalias. A ação gerou mídia espontânea e maior procura por

conteúdo do Capital Inicial na internet. As redes sociais contam com a inclusão de mais

de 30 amigos adicionados por dia e somam quase um milhão de contatos. Tudo feito

através de plataformas abertas e com investimento zero em mídia convencional. Se

traduzíssemos esse destaque e exposição da banda em CPM, CPC ou diárias de banner,

o valor seria, pelo menos, dez vezes maior do que o investido." (Beto Macedo)

Fifa Street III

www.youtube.com/watch?v=n3eEpql_i-DU

"Gosto muito desse case da WiedenH-Kennedy (www.wk.com), do ano passado, porque

mostrou que o chamado 'viral clássico' ainda funciona. É um filme para divulgar o jogo

Fifa Street III, com todos os elementos clássicos de um viral, as jogadas impossíveis,

dúvidas, e um final que deixa aquela vontade de ver de novo." (Pedro Gravena)
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