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Eu sou cada vez mais seletivo com a minha caixa de entrada de e-mails. Mais da metade das 
mensagens que furam meus bloqueios do Outlook é apagada sem que eu abra. Mas, duas 
semanas atrás, eu recebi um e-mail instigante. Como o emissor era conhecido e não era 
daqueles que vivem passando mensagens de auto-ajuda ou as famigeradas “correntes”, 
resolvi abrir. E me deparei com mais um dos fenômenos virais da internet: Susan Boyle, a 
improvável cantora do programa inglês Britain’s Got Talent. 
 
A surpresa foi tanta com aquela cantora que mais parecia uma “tia” caipira de filmes ingleses 
do tipo B que encaminhei (algo que faço raramente) o e-mail para um grupo de amigos. Com 
uma velocidade espantosa, o fato se espalhou e nos dias seguintes só se falava em Susan 
Boyle. Recebi mais uma dúzia de mensagens sobre ela, que foi parar nos telejornais de todo 
o mundo. Tudo isso aconteceu em menos de uma semana. 
 
Acabo de fazer uma pesquisa e, no momento em que escrevo este texto, seu nome tem 
algumas dezenas de milhões de citações no Google e sua apresentação no programa, nas 
diferentes formas, já havia sido vista mais de 100 milhões de vezes. Que viral incrível! 
 
À medida que a internet se populariza e se alastra por todas as camadas sociais, fenômenos 
como este instigam marketeiros, loucos para descobrir formas de reproduzir algo parecido. 
Será que existe uma fórmula para obter esse efeito, a serviço de um produto ou uma marca? 
Algo que não seja espontâneo, como o caso de Susan Boyle, mas premeditado, estudado, 
arquitetado? 
 
Acompanhei com interesse a iniciativa da operadora de celulares aeiou, que apostou na 
produção de um comercial que reuniu celebridades da internet, algumas com mais de 15 
milhões de exibições no YouTube. Eram elas: Ruth “Sanduiche-iche” Lemos, Sônia “Yutubiu“, 
Maria Alice “Tapa na Pantera” Vergueiro, Cris “Vai tomar no c*” Nicollotti, Guilherme 
“Confissões de um Emo” Zaiden, Lasier “Ai ai” Martins, A turma da dança do quadrado e 
Serginho “Brasila, Sapinhuuu” Hondjakoff. 
 
O comercial (www.youtube.com/watch?v=6abiH1xtaZI) ficou muito divertido, foi comentado 
em dezenas de blogs e visto centenas de milhares de vezes no YouTube, mas não chegou 
perto da marca obtida pelas suas estrelas, isoladamente. É fácil entender: apesar da boa 
sacada e da competente execução, o simples fato de ser explicitamente um comercial 
enfraquece e inibe o efeito viral. Antes de Susan Boyle, o mesmo programa de calouros já 
havia gerado um fenômeno semelhante envolvendo um cantor, igualmente “troncho” e 
improvável: Paul Potts. 
 
Naquela época, a T. Mobile, operadora de celulares alemã, não perdeu tempo e produziu um 
comercial (www.youtube.com/watch?v=Tg3wWkAmpCE) em cima do fato. Lembro-me 
também de um divertido vídeo (http://www.youtube.com/watch?v=dijXiu64nsc ) da Loducca 
brincando com a cabeçada do Zidane na Copa do Mundo. Uma sacada que rendeu milhares 
de exibições na web. Humor, sexo, mancadas de personalidades, situações escatológicas ou 
inusitadas têm mais chance de viralizar. 
 
Mas como envolver produtos nesse contexto sem denegrir sua imagem? Uma forma são 
produções elaboradas, feitas especialmente para a web, que se destacam pela criatividade e 
beleza. Um exemplo é a peça da Honda/Accord 
(http://www.youtube.com/watch?v=uyN9y0BEMqc) que de tão criativa, lúdica e bem 
realizada, visitou a caixa de entrada de muita gente há 1,5 ano. Algumas empresas apostam 
no recurso de games feitos sob medida, criando mais um neologismo: advergame ou, de 
forma mais ampla, advertainment, uma junção de advertising com entretenimento. 
 
Um case marcante nesse contexto foi o ganhador de Grand Prix no Cannes Lions de 2007, os 
games da Burger King, feitos em parceria com a Microsoft (Xbox), que foram vendidos a 
milhões de consumidores através de um combo nas lanchonetes. Aqui no Brasil, houve o caso 



da Gillette/Mach3, que criou games online que, para serem acessados, era necessário 
comprar o produto e obter uma senha. Uma ação que extrapolou a internet e invadiu PDVs. 
Há ainda a Radio Heineken, criada na web, e as off-lines mais recentes Oi e Mitsubishi, que, 
embora não se enquadrem exatamente no conceito de marketing viral, conseguem uma 
comunicação que permeia consumidores de uma forma diferenciada, gerando um poderoso  
boca-a-boca. 
 
O que fica claro é que fazer com que mensagens ganhem poderes virais de uma Susan Boyle 
não é uma tarefa fácil, mas é algo que deve fazer parte do pensamento estratégico de 
comunicação. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 4 maio 2009, p. 25.   
 
 
 
 
 


