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Usando um dos termos mais populares para demonstrar o sucesso de uma ação viral na 
internet, o Homem Web TIM criado pela McCann Erickson está bombando no YouTube. Há 
cerca de um mês no ar, o personagem da campanha da TIM que promove a oferta do mês da 
internet está entre os canais patrocinados mais vistos e com maior número de inscritos no 
YouTube. São mais de 230 mil visualizações para acompanhar as aventuras do ator, como 
um vídeo feito em celular em um parque de diversões ou ainda a ajuda a um motoboy para 
agilizar rotina de entregas usando o Google Maps. 
 
Alexandre Okada, vice-presidente de criação da McCann, afirmou que o personagem foi uma 
ideia da área digital da agência, mas que imediatamente virou o personagem de toda a 
campanha. “Estamos derrubando barreiras entre on e off. Acredito que a comunicação tem de 
ser integrada, a ideia é que manda, não o formato”, disse Okada.  
 
O publicitário contou que, por se tratar da primeira campanha promocional para TIM pós-
concorrência (a conta da operadora de celular agora é dividida entre McCann e 
Neogama/BBH), a ideia era ter filmes de muita qualidade. “Além de ser um filme muito bem 
conectado com a ação digital, serão 30 filmes no total dentro do canal patrocinado do 
YouTube e não é fácil ter audiência neste canal, porque lá é publicidade pura. Mas acho que o 
caráter  contemporâneo, comunicativo e de entretenimento do personagem são a fórmula do 
seu sucesso. Além disso, apesar de ser um filme promocional , a ideia e o personagem giram 
em torno do atributo do produto, que é a mobilidade”, comentou o vp. 
 
A campanha conta com três filmes para TV. Na internet, nas duas primeiras semanas, a 
página do Homem Web TIM foi o canal patrocinado mais visto no mundo e hoje é o mais visto 
no Brasil, segundo a McCann. Apesar de a agência não confirmar se o Homem Web TIM pode 
virar o garoto-propaganda da marca, tudo indica que com o sucesso o personagem deve 
mesmo ter uma vida mais longa além da promoção. “Ele foi criado para ser o porta-voz da 
promoção, com duração pré-determinada”, ponderou Okada. 
 
Uísque 
 



Mais do que obter sucesso de audiência, a internet também está sendo trabalhada como 
plataforma de entrada para marcas que querem atrair consumidores para sua plataforma de 
marketing direto. Um exemplo disso é o novo site criado pela Wunderman para Johnnie 
Walker Black Label, considerado pelos especialistas o scotch perfeito. 
 
Sob o título “Você é uma composição única. Johnnie Walker Black Label também” e com 
informações sobre a história e processo de produção do uísque que virou ícone no mundo 
inteiro, o objetivo do vídeo criado para a web é promover a interatividade com o consumidor 
e cadastrá-lo para o Keep Walking Club (clube de relacionamento do Johnnie Walker Black 
Label, com mais de 15 mil associados). 
 
O vídeo conduz o internauta a uma linha do tempo sobre a marca que completa 100 anos e, 
em paralelo, provoca interações para que a pessoa conte experiências sobre sua vida. Ao 
final da navegação, o usuário ganha um vídeo personalizado, nos moldes do que é exibido 
sobre o uísque que, segundo a Diageo, é o mais vendido e premiado no mundo. 
 
Marcello Ursini, gerente de marketing de scotch da Diageo, conta que a internet é a mídia 
que tem a maior penetração entre os consumidores de Black Label, cujo target é formado por 
um público de 25 a 45 anos, pertencente à classe A. “A experiência em si é muito 
diferenciada, pois as pessoas vão descobrindo a história sobre o uísque de forma interativa e, 
com isso, o site vai captando informações do consumidor. O objetivo principal é cadastrar o 
usuário, convidar e qualificá-lo para entrar no clube da marca, onde ele vai ter acesso a 
promoções e eventos. Nosso objetivo é colocar 100% do nosso target na plataforma de 
database marketing”, reforçou o executivo da Diageo. 
 
Eco Moliterno, vice-presidente de criação da Wunderman, disse que o vídeo, que tem duração 
de cerca de quatro minutos, foi a melhor solução para prender a atenção do público de Black 
Label. Para o executivo, a ação também desmistifica a teoria de que a internet é um território 
só para jovens. “A internet não é só para jovens. Um público mais velho como o do Black 
Label também se relaciona muito bem com o meio”, disse. Para o publicitário, esse é um case 
que mostra como a internet também está sendo utilizada como ferramenta de fidelização 
para um produto premium. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 6 abr. 2009, p. 25.   


