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Em tempos de crise é importante utilizar a verba de marketing de forma madura e racional. 
Investir em ações mensuráveis é boa alternativa para períodos de incertezas. Sabe-se da 
dificuldade em medir resultados provenientes de campanhas publicitárias e, por isso, muitas 
empresas têm encontrado na internet uma alternativa, já que em termos de mensuração este 
meio se destaca.  
 
Neste cenário, ações de marketing virai são uma opção, sendo adotadas principalmente por 
empresas que têm como target o público jovem. Mas antes de pular de cabeça e direcionar 
parte do bolo que talvez tenha vindo com menos pedaços neste ano para ações deste tipo, é 
preciso entender bem do que se trata marketing virai. Este termo é utilizado com mais 
frequência para ações na internet, e data praticamente do seu surgimento. Fora da internet, e 
até mesmo antes de ela surgir, a expressão usada para a ação de receber e repassar a 
informação é denominado de boca a boca, buzz ou network marketing.  
 
O conceito do marketing virai é baseado na ideia de que as pessoas vão se interessar pela 
mensagem transmitida por uma peça de marketing a ponto de se sentirem impelidas a passá-
la adiante. Mas uma ação não nasce virai. Portanto, se alguém aparecer com um projeto 
mirabolante, que promete atrair milhares de pessoas "espontaneamente", desconfie. A 
espontaneidade é um elemento que está presente em várias peças que se tornam virais:vídeos 
de animais, de bebês, da gostosa de biquini, de um maluco enfiando o dedo no formigueiro -
conteúdos que não têm o compromisso de transmitir mensagem nenhuma. 
 
TALENTO E EXPERIÊNCIA 
 
Ações com marcas têm o objetivo de transmitir uma mensagem e o papel de "viralizar". 
Elaborá-las exige talento, experiência com mídias digitais, investimento, criatividade e muita 
transpiração. Um erro comum, além do típico "vamos fazer um videozinho virai", é a 
petulância de achar que o consumidor é burro e vai comprar gato por lebre. Forçar uma 
mensagem sem identificar a marca que está por trás dela funciona para um teaser, mas para 
uma campanha é um tiro no pé. As pessoas querem saber quem fez. Mais: elas têm orgulho 
de consumir determinadas marcas e se sentem enganadas quando essa informação é omitida. 
Uma peça virai pode ser um site, hotsite, texto, landing page, vídeo, foto, widget, peça 
publicitária ou um game. E uma ação virai pode ser composta por um desses elementos ou um 
grupo deles. 
 
Empresas que tiveram sua verba de marketing comprometida muitas vezes se preocupam com 
a viabilidade para produzir vídeos destinados a ações deste tipo. Produzir vídeos para a 
internet oferece menos obstáculos do que para a televisão. Hoje é muito mais fácil capturar, 
editar e publicar vídeos. Há ideias incríveis, simples e exequíveis e há produções mais 
audaciosas como o curta-metragem da Pirelli protagonizado pela Uma Thurman. Não tem 
segredo. O meio muda, há mais recursos, mas produzir um vídeo continua requerendo as 
mesmas habilidades: roteiro original e direção talentosa. 
 
Há assuntos que são notoriamente bem-sucedidos na internet, entre os quais celebridades, 
futebol, sexo, beleza e saúde. Junte ingredientes como temáticas de acesso elevado e mídias 
sociais, adicione uma pitada de humor, uma edição impecável e um toque de sarcasmo, e as 
chances de o seu projeto virai dar certo vão aumentar. Mas não existe milagre. 
 
Por trás de qualquer ação de marketing virai, é essencial um planejamento muito bem 
elaborado e executado com o objetivo de disseminar, de maneira estratégica, uma mensagem 
que desperte interesse do seu público-alvo e que esteja alinhada com o universo da marca. O 
meio importa, mas não manda. Quem manda é a mensagem. Portanto, é fundamental que 
exista uma história para contar. Se o seu bolo de marketing anda precisando de fermento 
neste período de verbas magrinhas, vale a pena pensar nisso. 
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