
Meio Digital decidiu fazer, nesta sua última edição do ano,
um levantamento dos mais representativos cases digitais do
mercado da comunicação no Brasil.

Foi difícil. Foi difícil porque o país ainda não tem a exuberân-
cia que talvez desejássemos.

A expansão inequívoca dos investimentos em projetos de ca-
ráter digital ocorrida no Brasil nos últimos anos ainda não se
reflete, como um todo, na construção de cases de fôlego no âm-
bito do marketing e da comunicação interativa. Vivemos ainda
uma fase que poderíamos qualificar como de desenvolvimento
embrionário.

Há muitos banners, muitos hotsites promocionais, amplia-
se o uso dos recursos da telefonia celular, as redes sociais e os
blogs são já reconhecidos como canais de relacionamento de
valor, notadamente junto aos jovens, os portais de busca e seu
modelo de links patrocinados começam a romper a barreira da
inércia entre os grandes anunciantes.

Há ainda uma série de experimentações originais e criativas
sendo utilizadas, como pequenos games e o desenvolvimento
de widgets proprietários das marcas.

Enfim, a diversificação é notável, mas ainda não se consegue

selecionar uma lista consistente de cases digitais, que mereçam
esse nome em toda a sua amplitude. Cases de marketing e comu-
nicação como os que vemos em vários dos mercados do chamado
primeiro mundo, aqueles que nos encantam em Carmes, aqueles
que acompanhamos a distância, não sem inveja, das grandes e
ousadas companhias que romperam decididamente a barreira
da digitalidade, integrando de vez o on e o off, até que entre eles
não exista mais fronteiras. E que tudo finalmente se pareça mais
e mais com aquilo que será a cara da comunicação no futuro: um
sem fim de recursos tecnológicos digitais, plataformas e lingua-
gens integradas, a serviço do consumidor e das marcas.

Bem, isso a gente ainda não tem no Brasil.
Mas já temos os pioneiros, aqueles que enxergaram o novo e

resolveram apostar não só suas crenças nele, mas também sua
reputação, sua história, seu nome, sua verba e seus bônus.

São exemplos louváveis os que vamos destacar a partir daqui,
caro leitor.

Leia com carinho e atenção, porque você estará lendo as pá-
ginas da história. Aquela que um dia será contada nos bancos
de escola e no mercado como a gênese do marketing e da co-
municação efetivamente digital no país.



Talvez seja justo dizer que poucos gestores de marca no país
peitaram tanto e com tal eficácia e inteligência o desafio de di-
gitalização de uma marca como João Batista Ciaco, diretor de
publicidade e marketing de relacionamento da Fiat.

É claro que ele não fez isso sozinho. Quem ouviu no Maxi-
Mídia a palestra sobre a importância das marcas feita pelo ho-
mem a quem ele responde na corporação, o senhor Cledorvino
Belini, Presidente da Fiat no Brasil, entende que a companhia
respira um ar especial. Em que marca e todos os cuidados com
ela figuram, sim, na agenda do CEO.

Por outro lado, não há como tirar o mérito desse profissional
que dez entre dez analistas e observadores do mundo digital
(entre eles, 100% dos membros do Conselho de Meio Digital)
consideram o cara fora da curva. O cara que está fazendo, de
verdade, o mais relevante e consistente trabalho de digitaliza-
ção de uma marca no país, do ponto de vista da comunicação
e do marketing.

Hoje, o site da empresa é líder de audiência no mercado
automotivo, segundo dados do Ibope. São 2 milhões de page
views por mês, que podem chegar até a 4 milhões em época
de lançamentos, contra um número 10 vezes menor, antes dos
investimentos feitos pela empresa no mundo digital.

"O diferencial da Fiat é ter começado planejando e não fazen-
do. Em vez de desenvolver apenas uma presença digital, que

funcionaria apenas no vácuo da comunicação dita tradicional,
a Fiat perseguiu, desde o início, uma trilha que alinha toda a
sua comunicação e busca extrair dessa sinergia, digital com
não-digital, tudo o que ela possa dar em termos de resultados
para os negócios da companhia. Essa não é uma visão comum
no mercado", afirma Abel Reis, presidente da Agência Click,
parceira da Fiat desde 2002, quando a marca decidiu expandir
a sua presença no mundo digital.

Esse trabalho começou há seis anos. O primeiro desafio foi
investir na infra-estrutura de comunicação, ainda precária na
época, entre a empresa e os seus concessionários. Já existiam
sistemas integrados, mas que não conseguiam ser acessados
pela internet ou transitar de forma efetiva. Mas isso foi alterado
via integração digital web.

O próximo passo foi envolver as pessoas e convencê-las a
mudar o modelo de negócio, considerado a partir dali conser-
vador: "Era preciso convencer, as pessoas que com uma atu-
ação online, todos iam sair ganhando. Nossa missão, desde o
início, era fazer com que, quando um consumidor falasse em
carro pela internet, pensasse na Fiat. Conseguimos", diz um
animado e sempre entusiasmado João Ciaco.

Hoje, são mais de 500 mil cadastros livres no portal, com
uma permanência de 13 minutos em média. Por minuto, cerca
de quatro carros são montados e impressos. "Isso representa



que de fato, quem imprime o seu modelo, quer levar o processo
e o interesse adiante", avalia ele.

Segundo Abel Reis, para chegar a esses resultados, um dos
principais pilares do trabalho foi desenhar a estratégia de pre-
sença nos meios digitais como um ativo, que deveria ser mone-
tizado: "Sobre vários aspectos, o investimento que foi realizado,
no desenho do portal Fiat e implementado logo após o planeja-
mento estratégico em 2003 - banco de dados, experiência para o
consumidor, integração com as plataformas internas de comu-
nicação e marketing - foi preservado ao longo de todos esses
anos".

Na opinião de Abel Reis, a diferença, que a maioria das empre-
sas ainda não percebeu, é que no mundo digital nada se perde,
como acontece com rádio, jornais, TV, que se esgotam assim que
vão ao ar. Esse foi o segredo do sucesso da Fiat: pensar no digital
a longo prazo, quando o habitual é falar em curto prazo.

A história da marca na Internet não é recente. O Fiat Mille,
no ano 2000, foi comercializado pela web, dentro de um modelo
limitado, mas ainda assim inovador para a época: "Quando che-
guei na empresa, em 2001, encontrei muitas pontas soltas, sem
uma estratégia focada", afirma Ciaco.

Em 2003, colocou em prática o primeiro projeto planejado da
companhia no mundo web: o portal, que possui uma estrutura
básica vigente até hoje, onde ainda acontecem todos os

mentos de seus produtos.
Depois, bem, depois, não parou mais. Foram dezenas de

ações inovadoras, que não param de acontecer: "Estamos
abertos para experimentar sempre. Sem isso, não conseguirí-
amos acertar", defende.

lançamento do Stilo Conect, que tinha um apelo tecnológico,
com tecnologia embarcada de viva voz, em que motorista e
passageiros podem atender o celular sem precisar colocar o
aparelho no ouvido.

Toda a campanha foi baseada em alta interatividade. Os
potenciais interessados no lançamento acessavam o site e
informavam o número do seu celular. Uma história era mon-
tada ao redor do hotsite e o cantor Otto ligava para a pessoa
durante a sua navegação, dando a sensação de que o cantor
estava em contato em tempo real: "Essa ação foi inovadora,
porque integrou celular e internet dentro de um modelo en-
genhoso", afirma Abel Reis.



com celular e possibilidade de ler SMS quando se está dirigin-
do: "Esse é um dos fortes diferenciais da Fiat, aliar a ousadia
da comunicação no mundo digital aos avanços tecnológicos de
produto", avalia Reis.

VÁRIAS PLATAFORMAS ON E OFF INTEGRADAS

Sem fazer menção direta à marca Fiat, em 2008 a empresa
lançou seu Novo Palio lançando mão de ferramentas diversi-
ficadas como vídeos no YouTube, interação com usuários do
Orkut e Second Life, além do blog www.todaemocaoestaaqui.
com.br. Foram totalizados mais de 102 mil impactos em quatro
semanas de ação: "Quisemos interagir de uma maneira dife-
rente com o internauta, acostumado a ser diretamente atingi-
do pelas várias formas de publicidade na internet A proposta
foi estimular a curiosidade, instigando-os a descobrir a marca
que estava por trás desta ação", explica o vice-presidente de
tecnologia e projetos da AgênciaClick, Abel Reis.

Quatro vídeos que exploravam situações de grande adrena-
lina, produzidos pela 02 Filmes, foram veiculados semanal-
mente, durante o mês de maio, no YouTube. A trama das his-
tórias se entrelaçava e o desfecho se revelava quando um dos
personagens da história aparecia dirigindo o novo carro.

Além do YouTube, Orkut e Second Life, as experiências
com a vaca Adrena, âncora de toda a história, puderam ser
assistidas pelo celular. Ativando seu bluetooth nas lojas do Su-
plicy Cafés Especiais, Racuri Sucos e alguns pontos do Fran's
Café, os participantes receberam filmetes teste para participar
do projeto: "Quisemos atingir o consumidor nos ambientes
em que ele costuma freqüentar, utilizando a linguagem que
está habituado a usar", explica João Ratista Ciaco.

Depois de lançado, o carro ganhou uma segunda etapa
da campanha on-line, que começou em outubro com o lan-
çamento do site www.iiatlinea.com.br. Com uma navega-
ção completamente livre e toda desenvolvida em 3D, o site é
um ponto de encontro dos proprietários do novo sedan por
meio do ClubeL'Único. Também foi criada uma rede social
como estratégia. O DNA Linea é um espaço personalizável
no estilo das redes sociais como Facebook e Orkut. Nele, o
internauta pode navegar por meio de recursos audiovisuais
e identificar seus principais interesses e afinidades, definin-
do assim o seu perfil. O resultado é um aplicativo que pode-
rá ser levado para todos os seus pontos de presença digital,
ligando diretamente os hábitos e interesses do usuário com
as principais características do novo carro.

Por tudo isso, a FIAT mereceu da Revista Meio Digital o
destaque do ano de 2008. Um case que associa ousadia, ino-
vação, criatividade a serviço de resultados concretos de re-
lacionamento da marca com seus consumidores e, last but
not least...vendas. Muitas vendas.

O pré-lançamento do Linea começou na internet um
mês antes do lançamento oficial do carro no mercado
com o inédito "Blog do Linea" (http://www.blogdoline)
com.br). Pela primeira vez , uma montadora no Brasil
apresentou todas as etapas de pesquisa, planejamento,
desenvolvimento e lançamento de um produto utilizan-
do a internet como plataforma. Com entrevistas, vídeos,
fotos e muitas informações o Blog do Linea registra uma
média de 20 mil visitas diárias e centenas de comentários
dos internautas.



PASSO A PASSO, VEJA COMO A FIAT FAZ

Teremos aqui a ousadia (porque não) de traduzir passo a passo como a Fiat trata seus projetos digitais (e de resto, toda sua
comunicação) para facilitar o entendimento do leitor (pode copiar, que o Ciaco não vai se importar).

1. Planejar antes, mesmo no mundo digital, mas não deixar de fazer sempre; deixar para depois, jamais;
2. Testar; ousare testar; se dererrado, conserta; se faltar algo, acrescenta-se depois, no mundo digital isso é permanentemente
possível;
3. Acreditar que o mundo digital não é o futuro, mas o presente; e que vale a pena investir nele através de inovações que ainda
não foram testadas à exaustão; enquanto muitos se preocupam com Best Practices, a Fiat se preocupa com Best Performance,
saindo sempre na frente;
4. Mudar a cultura da empresa, sem isso, não há espaço para inovação;
5. Envolver as pessoas, todas as pessoas; sem isso, não há ambiente para se testar o novo;
6. Aliar avanços tecnológicos de linha e de produto a avanços de linguagem e de recursos de comunicação;
7. Estar muito bem informado sobre os avanços da comunicação e as tendências que estão de fato transformando a maneira
como o consumidor se comunica entre si e com as marcas; sem isso não há como andar lado a lado com o seu público-alvo;
não dá sequer para falar com ele, porque ele não vai ouvir;
8. Integrar on e off sem medo e sem preconceitos; principalmente sem preconceitos;
9. Acreditar que o DNA da marca deve estar em tudo que a companhia faz;
10. Com todo o respeito aos demais homens de marketing que estão tratando de mudar o cenário da comunicação e do
marketing digital no Brasil, contratar o João Ciaco (mas isso, só a Fiat conseguiu fazer).



AO ALOCAR EXCLUSIVA E PIONEIRAMENTE A VERBA DE LANÇAMENTO DO PRISMA EM

AÇÕES DIGITAIS, A GM DÁ UM SALTO DE OUSADIA E CRIA UM CASE HISTÓRICO PARA A

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA DO PAÍS. FALOU COM 17 MILHÕES DE INTERNAUTAS.

A primeira campanha exclusivamente digital de uma
montadora de automóveis no Brasil falou com 17 mi-
lhões de internautas. É cerca de 1/3 de todos os usuários
web do país.

Além desse dado estatístico único e do pioneirismo
que ele representa, há nessa decisão da GM a semen-
te de uma coragem hoje absolutamente incomum entre
os anunciantes brasileiros. Alocar toda a verba de lan-
çamento de um automóvel em ações no mundo digital
abre um caminho de busca pela ousadia na comunica-
ção num dos maiores e mais importantes setores da in-
dústria do país.

A GM investe hoje cerca de 15% de sua verba de ma-
rketing na web. É um percentual e tanto. Dentre os
maiores na lista de todos os anunciantes brasileiros.

Por essas e outras, a campanha do Prisma, um dos
modelos mais vendidos na segunda maior categoria do
mercado automobilístico nacional, foi um marco e um
dos cases de destaque de 2008.

O projeto Prisma Jump fundamentou-se no conceito
de superação como paradigma da evolução. Vencer obs-
táculos é dar saltos evolutivos. Portanto, Jump.

Esse conceito materializou-se em diversos formatos:
no advergame Prisma Flex Detour, nos filmes calca-
dos no traço anime (desenhos animados japoneses), no
blog aonde os internautas podiam relatar momentos de
"jump" em suas vidas.

Fundamentou também ações mais comerciais, como o
Prisma Tube: espaço reservado para as concessionárias
da General Motors apresentarem suas ofertas de manei-
ra ágil e lúdica (por exemplo, via.webcams ou câmeras
de celulares).

Ou então, o Prisma BID, composto por leilões virtuais
nos quais, com lances que aumentavam de um em um
real, os participantes tentavam adquirir um Prisma (a
quantidade de lances permitidas a cada um dependia de
cadastro ou da realização de test drive nas concessioná-
rias (a renda levantada com a promoção foi revertida a



manter em alta os indicadores de lembrança da marca,
intenção de compra e market share (cerca de 14% na ca-
tegoria). Para isso, integrou-se ao sistema de comércio
eletrônico da GM.

Não foi pouco, mas cada um desses objetivos foi atin-
gido, assegura César Paz, diretor-presidente da AG2
(agência responsável pelo projeto): "Quisemos desmis-
tificar a possibilidade de uma campanha somente digi-
tal, sem vinculação com outros meios", conta ele.

Nos dois primeiros meses, o hotsite da campanha re-
cebeu aproximadamente 400 mil visitantes únicos e, ao
todo, no conjunto das ações digitais utilizadas, foram
impactados, como já dissemos mas é sempre bom repe-
tir, cerca de 17 milhões de internautas.



PILAR ESTRATÉGICO DE REJUVENESCIMENTO DA MARCA ESTADÃO, O LIMÃO, UM MASHUP

ANCORADO NUMA REDE SOCIAL QUE CRESCE A CADA DIA, AGRUPA HOJE SEIS PORTAIS DA

CORPORAÇÃO E ATINGE 100 MILHÕES DE PAGEVIEWS POR MÊS. AGORA COM VERSÃO PARA

CELULAR E EXPANSÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

O Limão nasceu de um projeto estratégico do Grupo Estado
para rejuvenescer sua marca e buscar nova audiência junto
ao público jovem. As pesquisas apontavam que o Grupo Es-
tado era bem reconhecido mas apenas entre o público de pes-
soas com idade acima dos 40 anos. Com essas informações e
o apoio dos investidores do grupo, André Bianchi, diretor de
estratégias digitais e novos negócios da empresa, partiu para o
seu desafio, planejado em etapas.

A primeira, foi montar uma rede social rodeada de inúmeros
conteúdos jovens e widgets de toda ordem, para atrair tráfego,
gerar relacionamento e ampliar a pegada da marca junto ao
público jovem.

Mas porque uma rede social? André responde sem pestane-
jar: "Do total de acessos à internet, 40 bilhões de pages views,

18 bilhões são de redes sociais. Ou seja, quase metade das pes-
soas que acessam a web navegam em páginas sociais. Além de
ter um enorme apelo aos jovens, que era o nosso foco".

Com conteúdos sérios, divertidos, buscas locais e informa-
ção, Limão, no seu primeiro ano, já atingiu a marca de 500
mil cadastros. Todos com CPF declarado (exigência do depar-
tamento jurídico do grupo): "Somos a única rede social a pe-
dir CPF e, mesmo assim, o número de cadastros superou as
nossas expectativas. Só para se ter uma idéia, o Orkut, que é a
maior rede social, em inglês e em todo o mundo, teve l milhão
de cadastros nos seis primeiros meses. Isso é animador", diz
Bianchi.

A etapa posterior foi incorporar as demais presenças web do
grupo num único grande destino, o póprio Limão. São seis por-



tais - Zap, Novo Estadao.com.br, Limão, Território Eldorado
(uma releitura da rádio Eldorado para a internet), AE Local,
AE Investimentos. Antes do pré-lançamento dos portais, há
um ano e meio, com o portal estadao.com.br, o acesso era de
15 a 30 milhões de page views por mês. "Agora. Já consegui-
mos ultrapassar os 100 milhões, superando todas as metas que
eram de 80 milhões até o fim deste ano", comenta Bianchi.

Para consolidar a audiência e permanecer crescendo, novos
serviços e aplicativos estão sendo implantados, como áreas de
bate papo e de downloads, parcerias com revistas femininas
para conteúdos específicos voltados para as jovens, além da
versão para o celular, incluindo o iPhone. Também em nego-
ciação a expansão do Limão para países da América Latina.

CAMPANHA INUSITADA

A campanha de lançamento do site de relacionamento foi
baseada em virais na web, com apoio de comerciais de TV.
Com uma ação batizada de Esprema os seus passos, foi pro-
duzido um vídeo com bailarinos profissionais que desenvol-
veram a Dança do Limão. O vídeo se transformou em 4 aulas,

onde passo a passo o professor ensina a dança. Foi também
lançado um desafio para os usuários fazerem seus próprios
vídeos. O grupo, com até seis pessoas, com a versão mais cria-
tiva da dança, levou um ipod touch cada um. No wikisite, as
pessoas tiravam as suas dúvidas e no hotsite podiam se ins-
crever no concurso e ter acesso ao regulamento e aos vídeos
participantes. A escolha foi feita através de votação popular no
próprio hotsite.

Tudo começou com a vontade que os usuários demonstra-
vam em participar das campanhas do Limão. A partir daí, em
parceria com a Lew Lara TBWA, foi produzido um comercial,
onde os próprios "Limônicos" apareciam. A ação começou
com uma campanha na TV e se complementou com ações
desenvolvidas por promoters em faculdades, bares e locais de
acesso jovem, além da difusão no próprio site.

No wikisite do esquenta (euvouesquenta.comlimao.com.
br), os usuários postavam o local de preferência para fazerem
a gravação com suas participações. Depois de confirmada a
data e local da filmagem, foi feito o wikisite do Eu.vou (euvou.
comlimao.com.br), onde todos os interessados em participar
comentavam sobre o esperado dia.

Outras ações foram feitas com hotsites. Uma delas foi a Liga
dos DJs Limônicos, com 5 Top DJs que criaram cinco versões
diferentes do tema do Limão. Para divulgar esse trabalho, foi
feito o hotsite (www.limao.com.br/ligadosdjs) e produzido Co-
olnex Cards da Liga dos DJs Limônicos, contendo os 5 remixes
para download.

Com a participação de 8 964 usuários, também foi também
criada uma promoção para levar os participantes para o Bock
in Rio Madri.

"Criamos uma marca inusitada e diferente e conseguimos
fazer uma campanha que mostrasse isso", conta André Bian-
chi.

O Limão foi selecionado entre os cases de destaque do ano
no mundo digital da comunicação, porque representa um pas-
so de ousadia num grupo centenário e de perfil conservador,
que apostou na digitalização da marca como forma de seu for-
talecimento junto a novos perfis etários de público. Um proje-
to que constituiu uma das primeiras experiências planejada-
mente construídas como um mashup (conjunto de conteúdos,
aplicativos e experiências de usuário, numa concepção 2.0)
do mercado de internet no Brasil, ancorado numa rede social
proprietária de um grupo de comunicação. Um passo e tanto,
o Limão para o Estadão.



Há seis anos, o festival Skol Beats reunia 60 mil pessoas uma
vez por ano. Hoje, seu portal reúne dezenas de vezes mais.

Skol Beats deixou de ser apenas um festival, para se transfor-
mar num produto da linha Skol, uma marca e uma plataforma
de relacionamento permanente com seus jovens consumido-
res. "O Skol Beats é um evento mutável que não se prende a
uma única possibilidade. Por isso, apresentamos ao público um
novo formato que mostra a busca pela inovação, marca regis-
trada de Skol. A presença do público que lotou o evento marcou
o sucesso do novo formato, que apostou na interatividade com a
experiência de construir o evento junto com o público", declara
Mareei Marcondes, gerente de marketing da Skol.

Além do evento, Skol Beats é hoje um conjunto de projetos e
ações on e offline, com base num portal web que reúne conteú-
dos, redes sociais, ações promocionais e um vasto conjunto de
widgets voltados para o target: "O case Skol Beats foi crescendo
e ganhou corpo. Hoje, é considerado o produto mais jovem da
marca", afirma Max Petrucci, sócio-presidente da Garage Inte-
ractive Marketing, responsável pelo planejamento e execução
da digitalização da marca.

A primeira grande inovação digital ocorreu em 2006, quando
foi criado um então pioneiro aplicativo mobile (shot code), que
permitia aos presentes no festival votarem nas atrações de sua
preferência usando seu celular e acompanhando o resultado da

votação em tempo real em um gigante painel eletrônico.
No ano seguinte, foi a vez do portal. Graças a ele, o evento

passou a "ocorrer" durante o ano todo, num ambiente que pode
ser considerado hoje como um dos maiores conjuntos de con-
teúdos jovens administrados por uma marca na internet bra-
sileira.

Este ano, mais uma inovação: UGC, ou seja, conteúdo gerado
pelos usuários, num projeto ousado de co-creation inteiramen-
te administrado pela marca.

"Todo o evento foi sendo construído pelos próprios usuários",
conta Max Petrucci. "Já havíamos criado alguns marcos e cons-
truído um poderoso portal, mas precisávamos seguir inovando.
E a Ambev apostou na estratégia de permitir uma participação
ativa e titular dos internautas não só no portal, mas na própria
concepção dos conteúdos do evento".

Uma estratégia de risco: "Quando envolvemos participação
popular, abrindo a possibilidade, que o internauta dê ppiniões e
vote suas próprias sugestões, temos que estar dispostos a ouvir
literalmente tudo o que ele tem a dizer. E também conviver com
a idéia de que não temos mais o portal e os conteúdos aderentes à
marca sob nosso inteiro controle. Nisso, o Skol Beats foi radical".

A companhia criou, no entanto, "colchões" de segurança para
que o processo de co-criação não degenerasse o DNA inovador
da marca.



A DIGITALIZAÇÃO DA MARCA SKOL TEM HOJE NO PROJETO SKOL BEATS UMA VITRINE

INOVADORA E OUSADA, QUE FAZ COM QUE UM FESTIVAL DE CULTURA JOVEM "OCORRA"

DURANTE O ANO TODO, GERANDO CERCA DE MEIO MILHÃO DE UNIQUE VISITORS TODO MÊS.

SEU PORTAL É O MAIS DESTACADO CONJUNTO DE CONTEÚDOS JOVENS ADMINISTRADO

POR UMA MARCA DO BRASIL

A primeira etapa foi um fórum aberto ao público, onde vários
formadores de opinião cumpriram a tarefa de orientar e aju-
dar o usuário em suas sugestões. Esse grupo de interlocutores
ouviu propostas e opiniões sobre tendências, atrações, ritmos,
comportamento, todo um universo de conteúdos e avaliações
que pudessem estar relacionados ao evento e à marca.

Desse volumoso material foi extraído um "shortlist" de opções
para votação popular. Os internautas escolheram as atrações in-
ternacionais, nacionais, VJs, formato do evento (palco e tenda,
horário e lugar) e a causa social que seria apoiada com a reci-
clagem dos materiais. Para escolher as atrações, foi criada uma
ferramenta através da qual o usuário poderia se tornar um cabo
eleitoral de sua escolha. Poderia imprimir flyers de sua atração
preferida e colar onde desejasse, além de poder criar grupos de
apoio para ampliar seu número de votos: "Essa operação foi
muito complicada, uma vez que tivemos que deixar as bandas
pré-agendadas antes da votação final, para termos tempo hábil
para viabilizar a produção dos shows e de todo o evento", revela
Petrucci. E acrescenta:"Ao longo de 5 meses, foram contabiliza-
dos 2,7 milhões de visitantes únicos - provavelmente o maior
número de visitantes únicos em um site de uma única marca".

Além do total sucesso de público, o projeto contemplou tam-
bém uma preocupação com a redução de custos da operação
Skol Beats. Há seis anos, o custo por contato físico no evento

jovens do pais. Inovando ainda mais ao permitir que seus con-
sumidores criassem todo o evento e interagissem com a marca
de forma franca e aberta.

Hoje, entre 300 e 500 mil pessoas visitam o site Skol Beats
todo mês. Durante o evento, esse número atinge mais de 1,3
milhão de unique visitors.

chegou a 150 reais. Hoje, custa menos de 10 centavos.
Para chegar a esses resultados, duas frentes foram abertas.

Uma foi a digitalização da experiência durante o próprio even-
to, com informações e serviços no portal, aplicativos mobile,
trazendo o festival para dentro do celular de forma customiza-
da, painel interativo no evento, votação digital nas tendas para
melhor performance, sorteio de "goodies" Skol Beats, etc. Além
disso, foi criado o "Código Redondo" - uma vez mais o inovador
aplicativo transmedia/shotcode, espalhado de forma viral pelo
evento, além da distribuição de conteúdos via Bluetooth, atra-
vés de torres espalhadas pelo espaço dos shows.





Em 2004, quando colocou no messenger da Microsoft uma
versão online do popular jogo Super Trunfo, a Volkswagen
integrou-se ao grupo das primeiras grandes marcas a explorar,
no Brasil, o conceito da comunicação via conteúdo e entreteni-
mento, hoje básico no marketing digital.

O êxito dessa ação - que atingiu a marca de um milhão
de partidas por mês - fundamentou a aposta em outras pos-
sibilidades diferenciadas de inserção nesse universo. Por
exemplo, na comunicação colaborativa, um dos focos do
projeto Verdades sobre o Gol, no qual o público foi convi-
dado a expressar-se sobre o tema central da campanha da
marca, e teve algumas de suas manifestações transforma-
das em filmetes exibidos na web.

Entre março e dezembro de 2007, o hotsite da campanha
teve quase um milhão de pageviews e 270 mil visitantes úni-
cos: "Os internautas nos mandaram mais de 15 mil "verdades
sobre o Gol" e surgiram mais de 300 comunidades discutin-
do esse tema", relata Herlander Zola, gerente de propaganda
e web marketing da Volkswagen. "Era uma ação inusitada,
porém muito simples", destaca. O resultado foi surpreendente.

Este ano, na ação de lançamento do novo Gol - assim como
a anterior desenvolvida pela AlmapBBDO - a Volkswagen in-
cluiu uma ação viral na web, em que era possível gerar uma
versão do filme de TV, protagonizado por Silvester Stallone e
Gisele Bündchen.

Na mecânica da brincadeira, um dos protagonistas da cam-

panha indagava pelo número de telefone e pelas características
físicas de um amigo indicado pelo internauta. Esse amigo re-
cebia em seu e-mail a versão do filme criada pelo participante
e, pouco depois, ao atender seu celular, ouvia a voz de Stallone
em tom ameaçador.

"Fizemos mais de 50 mil ligações",conta Zola.
A postura ousada da Volks no universo digital revela-se tam-

bém na busca por novas modalidades de sua utilização como
mídia, como ocorre no recente patrocínio dos downloads das
mais recentes obras de artistas como Ed Motta e banda Cansei
de Ser Sexy. Desenvolvido em parceria com a gravadora Tra-
ma, esse projeto gerou, apenas no mês de setembro, 270 mil
downloads de arquivos com músicas desses artistas.

Também no site da empresa fica evidente a busca por ino-
vação no mundo digital. O site é mais um portal de informa-
ções e serviços, responsável por ampliar consideravelmente o
interesse do público e o relacionamento com ele: "Esse site re-
cebe mensalmente mais de um milhão de visitantes únicos",
conta Zola.

Segundo o executivo, a Volkswagen destina atualmente cer-
ca de 7% de sua verba publicitária à internet: "Hoje, é impossí-
vel pensar em uma campanha de automóvel sem uma sólida
estratégia de web", finaliza Zola.

Pelo conjunto da obra e o esforço de diversificar sua presen-
ça no mundo digital, a VW merece esta citação entre os melho-
res cases digitais da comunicação no Brasil em 2008.



FABRICAR CELULARES FICOU POUCO PARA A NOKIA. MUITO POUCO.

A MARCA É HOJE UM MIX QUE INCLUI REDES SOCIAIS E TODA UMA

PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, QUE MUDA A HISTÓRIA DA EMPRESA.

Além de fabricante de celulares, a Nokia é agora também
um poderoso provedor de serviços de web e mobilidade,
cujo portfolio já inclui a plataforma de compartilhamento
de arquivos e oferta de serviços Ovi, a rede social Plazes e
os dispositivos de localização do Nokia Maps.

Essa ampliação do espectro de atuação da companhia
no mundo digital inclui também o Nokia Media Network,
rede de propaganda global que integra domínios próprios
a operadoras e provedores de conteúdo como Discovery,
Hearst, Reuters e Sprint, entre outras.

Na segunda metade do ano, a Nokia criou o projeto
Njornadas, fundamentado no conceito de convergência:
via web, o público sugere roteiros a serem percorridos
pelos protagonistas de suas campanhas de comunicação;
nos celulares, os consumidores recebem informações so-
bre os próximos filmes a serem veiculados na TV.

Num canal exclusivo no MySpace, a marca lançou o Nokia
Xpress Bands, misto de reality show e concurso, que em dois
meses recebeu a inscrição de mais de 1,9 mil bandas: "Espe-
rávamos 400 inscrições", destaca Edmar Bulla, gerente de ma-
rketing digital da Nokia.

Nascido na web, o projeto Nokia Xpress Bands chegará a ou-
tras mídias, como TV paga e shows: "Hoje, qualquer ação de
Nokia tem uma vertente digital, em sua origem, como extensão
ou como suporte", diz Bulla. "Além de investirmos em projetos
como Njornadas e Nokia Xpress Bands, também estamos hoje
muito presentes em comunidades e redes sociais", acrescenta.

Globalmente, este ano a Nokia destinará aos meios di-
gitais cerca de 10% de sua verba publicitária. No Brasil,
esse índice será ainda maior: "Estamos sendo bem-suce-
didos com essas mídias e percebemos o brasileiro muito
aberto a elas", justifica Bulla.
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