


CO-CREÀTION:
QUAL O L MITE?
O CONTEÚDO GERADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR É UMA DAS CARACTERÍSTICAS MARCANTES

DA COMUNICAÇÃO DIGITAL MAS ATÉ QUE PONTO DEVEMOS lR? POR MAURÍCIO MOTA_ ILUSTRAÇÃO CATHERINE WAKIM

Os últimos dois anos foram marcados pelo Conteúdo Gerado
pelo Consumidor (CGC), uma das tendências mais marcantes
da comunicação digital. Nascida da necessidade de dar mais
poderes aos consumidores, a co-criação passa agora por um
momento importante. Profissionais de propaganda interativa,
produtores de conteúdo e especialistas decidiram analisar os
efeitos benéficos e os riscos que podem ser gerados pelos usu-
ários, que estão cada vez mais influenciando as estratégias de
comunicação das marcas.

O uso difundido do termo co-criação é recente, mas sempre
existiu em propaganda se o levarmos ao pé da letra. Antes, era
o cliente com sua agência e, no máximo, o veículo, que apare-
cia para dar sugestões e analisar a viabilidade de cada projeto.
Com a comunicação digital, novas ferramentas e a força da
interatividade surgiram como ponte para que os consumido-
res passassem a ditar as novas regras da comunicação para
as empresas.

A tendência do usuário participar da criação e desenvolvi-
mento de conteúdos e até de ações concretas de marketing, em
nome da marca e em parceira com ela, é uma das característi-
cas marcantes da comunicação digital. Mas até onde deve ir o
limite dessa participação?

Muita gente experimentou, falou a respeito e até defendeu
que o futuro da propaganda e do conteúdo estava no fato de
criar um ambiente em que, dando ferramentas para os consu-
midores eles iriam - além de comprar os produtos das marcas
e conteúdos - ajudar a potencializar a mensagem criando-a e,
ao se sentir dono, iria proliferar pela internet e o investimento
baixo teria um retorno incrível.

Mas, passada a grande empolgação do início das campanhas
milionárias em que o principal pilar era a co-criação, o saldo
foi negativo. O que vimos foi um volume baixo de criações de
usuários realmente aproveitáveis ou uma ação que tem a par-
te do usuário sendo tocada por profissionais para ter.a estética
e a qualidade necessárias para realmente se sobressair numa
estratégia de comunicação.

A Wharton Business School, considerada uma das maiores
escolas de negócios do mundo, desenvolveu um grande es-
tudo sobre os impactos culturais e econômicos da co-criação
tanto em conteúdo quanto em publicidade. A discussão acalo-
rada girou em torno de três fatores:

1. A inexistência de um modelo de negócios (em função do
pouco tempo do envolvimento do consumidor num processo
de décadas entre marcas e agências)

2. As diferenças explícitas de interesses entre consumidores
e marcas: As motivações são diametralmente opostas.

3. O fato do conceito de co-criação ser muito superficial em
marketing e ter sua real força e consistência na área de tec-
nologia (software livre, games). Exatamente por que há um
ambiente com regras, modelos e ferramentas claros para que
os envolvidos realmente construam um produto.

Ao analisar esses três aspectos eles chegaram à conclusão
que o meio termo talvez esteja no fato de a coordenação de
ações de co-criação serem lideradas tanto por especialistas
como por "amadores" e não o modelo de "ou um ou outro"
presente hoje. Já a Universidade de Harvard fez um gráfico
em que mostra as diferenças entre marcas e consumidores e
como eles vêem a relação de criação (veja o gráfico).



O FUTURO DA CO-CRIAÇAO
by Mckinsey

Em junho deste ano a McKinsey, consultoria de negócio norte-americana, trouxe o tema co-creation no seu famoso The
McKinsey Quaterly. O foco do paper era a criação de conhecimento, produtos e serviços por comunidades online de empresas
e consumidores. Apesar desse movimento estar somente engatinhando, as perspectives são avassaladoras.

Principalmente, porque ás empresas que já começaram a utilizar a co-criação como pilar simplesmente fazem com que a
sempre enclausurada P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) alcance níveis exponenciais ao se tornar colaborativa e atravessar

as paredes corporativas,
Os enormes riscos vêm principalmente de dois fatores: controle e propriedade. Empresas são naturalmente controladoras e
cheias de processos de gestão e controle de riscos. A questão da propriedade traz à tona uma simples mas poderosa questão:
Quem é que fica com os louros do desenvolvimento intelectual envolvido na criação a 1000 mãos de um novo produto e serviço
sendo que destas 1000, 300 são de jovens desenvolvedores de games entre 18 e 24 anos?

A LEGO já tem como um de seus pilares o que a empresa chama de "co-criação distribuída". Ela provoca consumidores e
especialistas fora dos limites da empresa a interagir com seus produtos e sugerir novos caminhos. As idéias que se provarem
passíveis de comercialização são pagas. A camisetaria norte-americana Threadless vendia seus produtos online e agora
vende também em uma loja em Chicago - os produtos são desenvolvidos com a base de consumidores da marca.

A publicidade e o marketing têm muito á aprender com duas indústrias que apesar de estarem presentes no dia-a-dia delas
ainda são vistas como fornecedoras de commodities e servíces: tecnologia e entretenimento. Ambas são colocadas corno

exemplos de plenitude em colaboração como pilar de inovação. Principalmente a indústria de software que nos últimos 20
anos deu guinadas surpreendentes através do conceito open-source que trouxe ao mundo o Linux e o Apache por exemplo.
Como bom paper de consultoria pós-bolha, o estudo da McKinsey é bastante cuidadoso com as maravilhas da co-criação

distribuída. Ninguém sabe ainda quando e por onde começar a envolver organismos fora da empresa para ajudar a criar o
lançamento de um produto para 2015.

O que se sabe, é que a inovação alcançará um novo patamar pois as empresas alcançam um outro nível de especialização e
envolvimento ao disponibilizar ferramentas de colaboração. O que antes era feito somente com fornecedores e consultores
(que sim, são bem pagos por isso e muitas vezes participam nas patentes) envolve agora uma nova camada de pessoas que
podem, pagas ou não, ajudar a causar revoluções.
Henry Jenkins, diretor da divisão de mídia do MIT defende que "hoje, ninguém sabe tudo mas todos sabem alguma coisa" e

levanta algo importante que o artigo traz para a discussão, que é a inteligência coletiva.
Através da abordagem da inteligência coletiva, o paper traz dois exemplos aparentemente díspares, mas que dizem a mesma

coisa. Um é a IBM quando passou a adotar o Linux como sistema operacional para diversas linhas de produtos. Sim, parece

óbvio para empresas de tecnologia que sabem toda a história do software que tem a marca do pingüim. Mas não é tão óbvio
quando o impacto disso alcançou margens de lucros inimagináveis e mexeu com players que detêm softwares proprietários,
O outro exemplo é a Wikipedia. Que apesar das questões de exatidão e confiança editorial do que vai ao ar, é sim referência

sobre expansão global e mobilização para construção de produtos e marcas.
Como bom artigo de "How to" o artigo resume pontos importantes para se prestar atenção quando marcas e empresas
estiverem dispostas à co-criar:

• Atrair, motivar e manter co-criadores;Ter os incentivos certos para os participantes certos. Reconhecimento e status são às
vezes mais importantes; do que dinheiro para muitos co-criadores.
• Estruturar problemas para a participação:A inovação envolve muitas vezes aprimorar o que já se tem e não somente criar
do zero coisas incríveis.

• A boa e velha governança: Comunidades não se unem somente por afinidades. São as regras que as fazem mais produtivas
e efjcazes.

No que tange a publicidade e branding, o artigo dá alguns exemplos que mostram três coisas: está tudo realmente no início;
as duas áreas são as mais atrasadas na adoção da co-criação e o Brasil tem ido muito bem em suas interações colaborativas
com seus consumidores se compararmos os cases apresentados.

Talvez esteja realmente na hora dos criativos, planejadores e clientes chamarem para um café ou até para uma reunião de

briefing e brainstorm o pessoal de TI. Algumas empresas já o fazem, mas essas geralmente começaram digitais: a área de
tecnologia é sócia ou tem grande poder na cultura corporativa.



Depois de ter contato com alguns dos estudos e discussões no
Brasil e em outras partes do mundo, a Meio Digital conversou
com profissionais de publicidade digital que no dia-a-dia têm o
desafio de evangelizar os clientes e o mercado, além de entregar
ações concretas para tornar a comunicação das marcas eficien-
te. Veja o que quatro especialistas falaram sobre os benefícios e
os riscos da co-criação.

DAVID CHARLES, da AKQA
É redator sênior da AKQA San Francisco, onde cria branded

content e experiências interativas pra Nike e Xbox. A co-criação
também está presente na vida pessoal dele que, nas horas va-
gas, cria projetos com seus amigos através do coletivo de arte
internacional AUTISTA, que tem parte de sua verba destinada a
ajudar crianças autistas no Brasil.

"Existem duas formas de co-criação bastante usadas no mer-
cado digital: user generated content e a colaboração entre agên-
cia e produtora digital.

O primeiro e bem sucedido caso de user gen que conheço é o
Converse Gallery, criado pela Butler, Shine, Stern and Partners,
agência em que trabalhei. A verdade é que não dá pra fazer uma
campanha 100% criada pelos consumidores e esperar que os
resultados tenham a consistência e qualidade quando feito pro-
fissionalmente. No caso da Converse, eles convidaram dezenas
de diretores emergentes, artistas e criativos para produzirem os
"comerciais feitas por consumidores" que colocaram no site. E
isso foi em 2003, 2004. O consumidor quer ser entretido, quer
rir, chorar, se sentir bem, ele quer ver uma coisa que nunca em
um milhão de anos poderia ter feito e isso agrega valor à marca,
isso faz com que o consumidor se envolva com a marca natu-

ralmente, sem se sentir pressionado ou obrigado a gostar dela.
A colaboração entre agência e produtora têm dado muito o

que falar no mercado interativo aqui nos EUA. Depois do rebu-
liço em Carmes entre a BBDO e a Big Spaceship lutando pelos
créditos do multi-premiado "HBO-Voyer", as agências e produ-
toras tem procurado deixar bem claro a tarefa de cada uma.

Eu acredito e muito em colaboração, desde que seja feito com
transparência e que o bolo seja repartido de acordo. Já user-
generated content, bem, digamos que eu acho que o consumi-
dor deve continuar fazendo o que ele faz de melhor: comprar e
evangelizar suas marcas preferidas".

DOMENICO MASSARETO, da ID/TBWA
É sócio e diretor de criação da IDYTBWA. Teve seu trabalho

reconhecido nos maiores festivais da propaganda nacional
e internacional. Ganhou 8 leões no festival internacional de
publicidade de Carmes, venceu a competição mundial Young
Creatives e foi eleito profissional de criação do ano pelo Prêmio
MMonline 2006.

"Toda campanha conduz urna instrução. Algumas vezes a
campanha consegue entregar o comando desejado e outras ve-
zes não, mas ainda assim o consumidor recebe uma "ordem".
Vamos supor que a mensagem que o anunciante deseja propa-
gar seja "Compre meu produto.". Se essa mensagem for pas-
sada de forma relevante e para o público correto, o comando
recebido será "Compre meu produto". Entretanto, se a mesma
mensagem for passada de forma insípida ou sem pertinência,
essa mesma mensagem conduz a instrução "Me ignore".

Ultimamente, tenho visto muitas tentativas de campanha
onde o anunciante "permite" que o consumidor participe: esco-
lha o vídeo, faça a música, monte o evento. O consumidor "cria"



e participa da campanha. Só que esse tipo de esforço é delicado,
afinal o que acontece em situações como essa é o anuncian-
te dando um comando para o consumidor dar outro comando
para outro consumidor. Isso mesmo. Dois comandos. E você
pode imaginar onde as coisas começam a complicar, certo? O
anunciante tem que acertar duas vezes. A boa notícia é que se o
consumidor recebe bem a primeira ordem ("Participe da cam-
panha."), a segunda ("Compre o meu produto.") é aceita mais
facilmente".

MICHEL LENT, da 10' MINUTOS S.A.
É Fundador e VP de criação da 10' Minutos S.A. Começou sua

carreira em 1994 na EURO/RSCG de Nova York, passando pela
direção de criação da DM9DDB. Recebeu prêmios internacio-
nais como Cannes, Clio, Art Directors, One Show, London e
The New York Festivais.

"Propaganda colaborativa tem sido um tema recorrente para
a 10'Minutos deste 2004. Começamos com a (hoje) velha ação
que contava com a participação de usuários enviando vídeos
para o YouTube. O cliente era BenQ e a ação era para ensinar
as pessoas a falar corretamente o nome da marca (se pronun-
cia "benquiu"). Seguimos com Morumbi Virtual para o show do
U2, onde o usuário escolhia um lugar do estádio para se posi-
cionar. Seguimos com ações de Orkut para Borat, concurso de
sósias para Garfield, o primeiro mashup usando Google Maps
do País com Fanta Mundo, widgets de votação para Multishow
e por ai vai.

Não acho que haja limite para a participação do usuário na
propaganda colaborativa. Acho que há necessidade de per-
tinência. Para mim a ação que convida o usuário a participar

é adequada se ela funciona para entregar o que o briefing do
cliente define como necessário. É colaborativo, é 2.0, mas é aci-
ma de tudo, propaganda."

ROGÉRIO DA COSTA, do LINC
É coordenador do LINC (Laboratório de Inteligência Coleti-

va), projeto sediado em São Paulo e que tem como objetivo tra-
balhar com metodologias e estratégias para ativar a inteligência
coletiva em empresas e organizações sociais. Publicou, mais
recentemente, o livro "A Cultura Digital".

"O mundo do marketing é, por definição, um mundo de cons-
trução de sentidos favoráveis à marca. Participação exagerada
na co-criação de uma marca significaria ou encantamento, alie-
nação, expropriação da capacidade de refletir e discernir. Ou
um investimento deliberado em busca de alguma identificação
com os valores propostos, para se obter reconhecimento, poder,
influência.

De qualquer forma, penso que o mundo do branding está en-
frentando hoje um real desafio: o desenvolvimento sustentável.
E aqui teríamos muito o que pensar.

Esse parece ser nosso desafio, pensar sobre os limites. Quais
os limites do que se diz, do que se informa? Porque no caso em
questão, da marca, co-criamos quando falamos dela, informa-
mos, etc. O capital que "gastamos" aqui é o capital social que
temos, nossa reputação, confiança dos outros (amigos, conheci-
dos, público ouvinte etc).

A gestão me parece, complexa, mas vejo alguns aspectos. O
primeiro relacionado com o fato de que a marca deve inspirar
valores, catalisar idéias. Desse ponto de vista é compreensível
que nos ponhamos a co-criar aquilo que nos inspira."



DO'S AND DONT'S CO-CREATION
Há algumas regrinhas básicas que você deve seguir quando estiver envolvido em projetos em que o
consumidor participa. Veja algumas delas e mande bala.

DO'S
Estimule a participação inicial. Um prêmio legal poder ser o ponta-pé para que os usuários se interessem,

principalmente quando se trata de uma ação publicitária
Seja transparente se estiver fazendo uma ação publicitária. O público precisa saber.
Pense em ações rápidas, divertidas e objetivas. Quando miais direta, simples e fácil de participar for a ação,

mais gente você conseguirá envolver.
A complexidade da ação é inversamente proporcional ao número de participantes. Quanto mais as pessoas

tiverem que fazer para participar, menor será o número de participantes.
Ofereça ferramentas simples de se usar.
Dê as ferramentas, direcione, faça da marca a curadora do projeto.

Facilite o processo dando exemplos e referências.
Troque com o usuário, corrija-o e dê dicas em cima do que ela já fez.
Crie uma plataforma limitada que deixa o conteúdo personalizado, mas com uma margem de qualidade

segura.
Não deixe a comunicação user-gen fazer o trabalho da comunicação feita por quem é do ramo. Fracassos de

user gen films durante o Super Bowl são um bom exemplo disso.
Integre User gen com canais sociais como Orkut e Facebook sempre que puder.
Gratifique o usuário com uma experiência divertida, não só com prêmios.
Se uma experiência user gen deu certo não o copie, o usuário não quer repetir a mesma experiência duas

vezes. Só vai existir um Elf Yourself.

Antes de criar uma experiência user-gen, faça-se uma pergunta: "Eu usaria isso?" Se a resposta for sim,

então esqueça todas as outras regras e vá em frente.

DONT'S
Não deixe a criação integral na mão do usuário. O usuário será dono de uma etapa.
Não superestime a capacidade dos consumidores. Eles são seres humanos como a gente.
Não limite muito a sua participação. O consumidor não é bobo. Se for para ele ajudar, ele quer fazer algo

relevante.
Não dê liberdade demais. Redação com tema "minhas férias" não é nada original, mas ainda assim é bem

mais fácil de escrever do que a de tema livre.
Não mude as regras no meio do jogo. Você abriu um canal. Se não gostou do que ouviu, paciência. Lição

aprendida para a próxima campanha.
Não pense que sua marca é tão importante para os outros quanto é para você. Ela não é muito mais do que
paisagem na vida das pessoas normais. As pessoas não querem participar de uma campanha porque ela é do
celular X ou da cerveja Y. Eles estão interessados em temas mais amplos como comunicar-se com os amigos,

beber com os amigos, diversão, amor etc.
Não exagere no prêmio. O prêmio precisa ser bacana o suficiente para fazer a ação começar, mas não pode

ser demais, ou você só vai atrair gente interessada no prêmio
Não pense que os usuários têm todo o tempo do mundo para você. Na verdade, eles não têm tempo

nenhum.
Não considere que sua ação, produto ou marca é o centro do universo do seu target. Não é.
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