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Empresas pagam voluntários por inscrições temporárias 
 
Terry Gardner, assistente jurídica na Califórnia, voltou para casa do trabalho recentemente e 
viu dois policiais esperando. Segundo os policiais, o irmão dela achou que Gerdner havia 
surtado porque raspou a cabeça. 
 
Gardner disse que informara às autoridades que ela estava bem e que raspara a cabeça para 
uma campanha publicitária da Air New Zealand, que a contratou exibir uma tatuagem 
temporária. A moça se virou e mostrou a eles a mensagem, escrita em henna na parte de trás 
da cabeça: Precisa de uma mudança? Vá para a Nova Zelândia, www.aír-newzealand.com. 
 
Gardner estava entre os 30 que a companhia aérea chama de outdoors cranianos. Para raspar 
a cabeça e exibir o anúncio por duas semanas em novembro, eles receberam uma passagem 
para a Nova Zelândia (no valor de cerca de US$ 1. 200) ou US$ 777 em espécie (uma alusão 
ao Boeing 777, um modelo na frota da companhia aérea). 
 
Peter Shankman, autor de Can we ao fhat?! Outrageous PR stunts that work and why your 
company needs them (Podemos fazer isso?! Estratégias incríveis de relações públicas que 
funcionam e por que sua empresa precisa delas), aplaude a companhia aérea pela abordagem. 
 
Meu trabalho como publicitário não é fazer pessoalmente propaganda para meu cliente explica 
Shankman. Meu trabalho e arrumar pessoas para fazer isso; se eu conseguir pessoas que 
queiram falar sobre algo em nome de um cliente, e recomendar aos amigos, usando o fator 
confiança, então essa é a definição de marketing social. 
 
Glenn Faulkner, 41, carpinteiro que nasceu na Nova Zelândia e se mudou para São Francisco 
12 anos atrás, soube da promoção através de um e-mail da companhia aérea. Faulkner, que 
tem quase dois metros de altura e pesa 113 quilos, disse que a tatuagem gerou 40 
abordagens por dia de pessoas curiosas sobre a promoção, ao passo que outros passaram 
longe. 
 
Multo a perder 
 
Com os cabelos vermelhos até a cintura, Puta Thomas, 35, atriz de Los Angeles, tinha mais a 
perder do que qualquer outro participante. Mas depois de perder a mãe para o câncer um ano 
atrás, ela aceitou o desafio porque a companhia aérea ia doar os cabelos dos participantes 
para o Locks of Love, grupo que faz perucas para crianças que ficaram carecas por causa da 
doença. O gesto a fez perder o namorado de três meses quando o rapaz a viu careca. 
 
Ele disse: "Não acho você nem um pouco atraente" E depois ele me deixou desabafa Thomas. 
 
Uma campanha de marketing semelhante na Inglaterra, em janeiro, da FeelUnique.com, loja 
de produtos de beleza on-line, pagou 10 homens e mulheres para aplicarem tatuagens 
temporárias com o endereço de web da empresa em suas pálpebras e piscar para estranhos. 
Escolhidos aleatoriamente entre mais de seis mil que se inscreveram on-line, participantes 
receberam 100 libras (US$ 149) para piscar mil vezes para as pessoas, ou 10 centavos a 
piscada, uma alusão ao anúncio de pay-per-view na web. 
 
A campanha foi feita pela firma de propaganda londrina Mischief. Dan Glover, diretor de 
criação da Mischief, disse que o conceito gerou matérias em publicações regionais, nacionais e 
internacionais e centenas de links de outros sites. Tradução: Victor Carneiro de Barros 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 21 e 22 fev. 2009, Economia, p. E6. 


