
O que é necessário para os tão so-
nhados 15 minutos de fama citados
pelo cineasta norte-americano Andy
Warhol? Atualmente, uma câmera di-
gital, um celular e um upload em um
dos sites de vídeo. Seu sucesso (ou fra-
casso) está garantido

Foi-se o tempo que criar alguma
peça inovadora, publicitária ou para
autopromoção chegaria a poucos ami-
gos. Com a infinidade de "tubes" — si-
tes que transmitem vídeos - na inter-
net basta uma câmera ou um celular na
mão para mostrar e ser visto. Esse sta-
tus de visibilidade acontece por meio
da viralização. Ou seja, qualquer um
grava um vídeo, joga em um dos canais
e pronto: um amigo vê, passa para ou-
tro, que manda para outro. E os vídeos
viram fenômenos.

Foi assim que aconteceu com o Jere-
mias, o bêbado, ou Ruth Lemos, a nu-
tricionista famosa por ter tido problemas
de delay em uma entrevista e lançado
o bordão "sanduíche-iche". Um dos
casos mais recentes é o da paranaense
Stefhany. Com o sonho de ser cantora e
ter um CrossFox, Stefhany fez um vide-
oclipe com uma letra de sua autoria em
cima de um dos sucessos da cantora nor-
te-americana Vanessa Carlton. O viral
rapidamente tomou conta do YouTube.
E o resultado? Stefhany, no mês passado,
ganhou um CrossFox da Volkswagem,
no programa Caldeirão do Huck, da
rede Globo de televisão.

Além disso, campanhas viralizadas
do bem fazem a alegria de muita gente.
Ou de muitos bichos, como a campa-
nha da marca Pedigree. A empresa co-
meçou no ano passado o "Adotar é tudo
de bom". A idéia foi composta por três
pilares. O primeiro tinha o objetivo de
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conscientizar a população. "Essa fase
pegou os consumidores pela sensibi-
lidade, em um comercial feito para a
TV", explica Cynthia Schoenardi, ge-
rente do programa Pedigree "Adotar é
tudo de bom". O segundo pilar envol-
ve a adoção responsável. "Não adianta
adotar por adotar. A Pedigree tem par-
ceria com 30 ONGs no Brasil que vão
a todas as residências dos interessados
em adotar um animal. A responsabili-
dade envolve muito mais do que ter o
bicho em casa", conta Cynthia.

O terceiro pilar envolve direta-
mente o trabalho com as ONGs. "As
pessoas querem adotar o bicho sem
antes se preocupar se terão ao menos
condições de mantê-lo saudável. Que-
remos chegar a 40 instituições até o fi-
nal deste ano", diz.

O "Adotar é tudo de bom" lançou
nos meados de agosto um vídeo no qual
cada visualização dava uma porção de
comida a um cachorro abandonado.
"Com a disseminação via Twitter, Fa-
cebook, Orkut e no próprio site da cam-
panha, superamos a meta de cem mil
visitações em seis dias", aponta.

A marca é tão louca por cachorros
que uniu três grandes concorrentes
da tecnologia em prol de adoções.
Assim, juntou Google, Microsoft e
Yahoo. Cada portal promoveu a ado-
ção de um animal. Os futuros adotan-
tes entraram em contato com os por-
tais, que dispararam a ação por meio
de todos os canais. "Com 3.192 pro-
postas de adoção, a competição acir-
rada para ver qual conseguiria uma
pessoa para adotar o mascote foi um
sucesso. Tudo foi feito de uma forma
muito responsável", conta.

O apoio direto às ONGs não inclui
TV ou internet. O investimento da Pe-
digree nesse projeto vai somar R$ l mi-
lhão no próximo mês. "São 20 milhões
de cachorros abandonados no Brasil. E
18 adotados por dia em média. Desde
o início do programa, 5.027 cães tem
um novo lar. Tudo é auditado pela Pri-
ceWaterhouseCoopers", finaliza.

Sorte ou revés?
Os virais podem trazer momentos de êxtase ou pavor para as empresas

A comunicação viral pode acontecer tanto no sentido de uma boa e velha
propaganda boca-a-boca quanto no de um boato incontrolável. Veja abaixo
alguns exemplos que, para bem e para mal, mudaram a história das empresas
e dos consumidores envolvidos.

United Breaks Guitars
http://www.youtube.com/
watch?v=5YGc4zOqozo
Revoltado com a United Airlines ter estragado
sua guitarra em um vôo e se recusar a pagar, o
músico americano Dave Caroll jurou vingança,
compondo duas músicas com clipes relatando
sua experiência, chamados "United Breaks
Guitars" ("United quebra guitarras"). As
músicas foram lançadas e se tornaram sucessos.
Mas isso ainda não foi o bastante para Dave
que deve lançar um terceiro clipe em breve.
Procurado pela empresa, Dave se recusou a
tirá-los do ar mesmo com indenização. Tarde
demais para a United. "Agora sentem-se e
curtam o show!", avisa Dave em seu site.

Domino's Pizza
http://www.day-video.com/en/disgusting-
dominos-people-scandal-true-video/
Nesse caso, a empresa não teve a menor culpa.
Em abril deste ano, um casal de funcionários
do Domino's Pizza, identificado apenas como
Kristy e Michael, resolveu se filmar destruindo
a comida antes de mandá-la aos clientes. A
seguir, postaram o resultado no YouTube. A
dupla foi demitida e processada, mas o estrago
já estava feito. O vídeo foi tirado do YouTube,
mas está disponível em outras redes.

Fiat Mio
http://www.fiatmio.cc/
O site é uma comunidade social para pessoas
interessadas em ajudar a desenvolver um projeto
de carro para a Fiat. Por meio de fóruns de
discussão e integração com o Twitter, a proposta
é que do site saia o Fiat Concept,Car III, a ser
exibido no Salão do Automóvel de 2010.
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