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Vale tudo na internet? Por algum tempo, essa máxima prevaleceu no mundo digital. Mas, 
com o aumento do volume publicitário do meio, o crescimento da audiência (a estimativa é 
de que 60 milhões de brasileiros estejam conectados à rede) nos últimos anos e as novidades 
em termos de tecnologia que surgem a cada momento, essa tese ficou para trás. No entanto, 
a relevância das mídias sociais, em que o usuário é o principal produtor de conteúdo, mostra 
que o meio é um terreno fértil para que as marcas explorem a criatividade para atrair a 
atenção dos internautas.  
 
O Boticário, por exemplo, é um anunciante com presença constante na internet, através de 
diferentes ações promocionais para promover seus produtos e coleções. A última delas traz 
vídeos na web estrelados pelo badalado maquiador Fernando Torquatto, que dá dicas virtuais 
de maquiagem para as consumidoras. A ação criada pela TV1.Com é parte da estratégia de 
divulgação da nova maquiagem Celebrare Collection. Nos vídeos, Torquatto ensina o passo a 
passo para produção de diferentes looks. 
 
Os games também são um ponto forte para criar interação na web e manter o usuário por 
mais tempo em contato com a marca. O “Warland Online”, da Tilibra, de novembro até hoje, 
recebeu mais de 71 mil visitas. O tempo médio de navegação é de 10 minutos. É considerado 
um case de sucesso para a Tilibra, na divulgação da linha de cadernos da marca Warland, 
que tem como público-alvo meninos em idade escolar. 
 
A coleção tem como tema uma batalha entre dois clãs: Orcs e Humanos. A disputa, que hoje 
acontece através de cartas que vêm anexas aos cadernos da linha, acontece também no 
ambiente online, complementando o que já acontece no offline.  
 
No site, os internautas podem optar por jogar tendo como adversário a máquina. Em uma 
segunda fase eles poderão jogar contra outro visitante que também esteja online. Lá, os 
internautas podem personalizar sua própria carta. O jogo tem funcionamento semelhante ao 
de clássicos jogos de estratégia de tabuleiro dos anos 70, onde um personagem ataca seu 



adversário sem saber quais são os poderes dele. O objetivo é pegar a carta “Amulet” ou 
acabar com o exército do seu adversário. 
 
Também da Tilibra, o concurso online “Em busca da terceira Plush Poison” tem como objetivo 
encontrar a personagem que será a terceira personagem Plush Poison. 
 
O concurso tem três fases. As participantes que terminaram em primeiro lugar em cada etapa 
receberam um iPod Shuffle de 1GB e um kit de produtos Tilibra composto por um caderno, 
uma agenda, um estojo, um bloco e um fichário. 
 
A grande vencedora do concurso escolhida por comissão julgadora entre as três primeiras 
colocadas de cada etapa ganhou um iPod Touch de 8 GB e um kit de produtos Tilibra 
composto por um caderno, uma agenda, um estojo, um bloco e um fichário e terá uma série 
limitada de cadernos impressa com seu avatar. O concurso encerrou no último dia 16 e foi 
considerado um sucesso pela Tilibra. Foram registradas 301.524 visitas ao site, que foi 
lançado em novembro. 
 
Apesar da possibilidade de uma exposição negativa nas mídias sociais em função das críticas 
dos internautas sobre determinados produtos, as marcas também têm tido resultados 
positivos nesses ambientes com referências espontâneas. O portal Bolsa de Mulher realizou 
em fevereiro último pesquisa informal com cerca de 30 mil usuárias, em que elas apontam as 
suas marcas favoritas. O Boticário e Natura lideram o ranking das 10 mais, com 39% e 30% 
das citações. 
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