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Com ação da iThink, loja já tem 21 mil seguidores, criou e-book para o Halloween e se prepara 
para quarta campanha colaborativa 
 
Percebendo o potencial de engajamento do Twitter e o momento oportuno, a Saraiva online 
abraçou esta mídia social e fez uma ação de oportunidade do Halloween na qual os followers 
escreveram um livro de terror colaborativo via microblogging.  
 
A ação, criada pela iThink, consistia em estimular os followers da Saraiva a escrever uma 
história, de tema livre, e os tweets mais votados foram compilados em um livro virtual que 
pode vir a ser publicado.  
 
A campanha tinha como objetivo apontar, em duas vezes ao dia, à tarde e à noite, o post mais 
criativo. De acordo com Marcelo Tripoli, sócio-fundador da iThink, em complemento à ação foi 
criado todo um clima de Halloween para estimular os followers, como a emissão do aviso dos 
vencedores às 17 horas e meia-noite. “A escolha do livro tem a ver com o business da Saraiva, 
que é livro. Toda marca hoje, para manter uma conexão com o consumidor, precisa gerar uma 
experiência que gere entretenimento, conteúdo ou serviço. Por isso, consolidamos nesse 
consumidor, que é follower da Saraiva, uma forma de participação”, diz. 
 
O resultado desta ação foi muito positivo na visão de Tripoli. A SaraivaHalloween teve picos de 
67 tweets por segundo, disputando a continuação da história funérea.  
 
Com investimento zero em mídia, a loja está com 21 mil seguidores e pulou da 17ª posição 
dos varejistas presentes no Twitter para o segundo lugar. “Houve um aumento substancial de 
vendas online. Além de ter sido a ação mais divertida que fizemos para a Saraiva até agora. 
Acreditamos em uma parceria estratégica e não somente financeira”, comenta Tripoli.  
 
E como em uma campanha de social media sabe-se como começa, mas não se sabe como 
termina, o monitoramento da ação da Saraiva é feito 24 horas por dia e tem uma equipe da 
agência exclusivamente voltada para isso. De acordo com Tripoli, o desenvolvimento da 
estratégia é realizado em parceria com o cliente, mas a execução é feita totalmente pela 
iThink.   
 
A ação de Halloween foi a terceira criada pela iThink para a Saraiva no Twitter. Na carteira de 
clientes da agência desde junho de 2009, a iThink achou melhor a loja entrar no social media, 
primeiramente pelo Twitter, ao invés de estar presente em todas as redes sociais ao mesmo 
tempo. “Optamos por fazer uma estratégia extremamente consistente dentro do Twitter ao 
invés de começar em todas as redes sociais. Mas já existe um mapeamento de outras ações 
em outras redes sociais”, explica Tripoli. 
 
As outras duas campanhas da Saraiva no Twitter, criadas em sequência utilizando a 
ferramenta como canal de comunicação direto com os consumidores, foram a do aniversário 
de 11 anos de e-commerce da loja e a do Dia das Crianças.  



 
Para a primeira ação, a Saraiva online criou, em setembro, uma caça ao tesouro no site da loja 
onde os produtos escondidos só poderiam ser encontrados por meio de dicas fornecidas via 
Twitter. Esta campanha gerou 324 respostas para @saraivaonline e 423 tweets da hashtah 
#saraivaonline 90 retweets de @saraivaonline.  
 
No mês seguinte, foi lançado um concurso cultural para o Dia das Crianças, em que os pais 
enviavam fotos de crianças em situações inusitadas e ganhavam prêmios.  
 
A próxima ação será para o Natal em que, de acordo com Tripoli, a estratégia vai além do 
Twitter. 
 
A direção de criação das campanhas no Twitter é de André Galhardo, com criação de Eme 
Viegas, Thomaz Monteiro, Ana Mangeon, Raphael Gatuzzo e Thyago Acosta.  
 
Empresa 
 
A iThink é uma agência digital full service, comandada por Marcelo Tripoli e Luiz Trindade, 
presente no mercado desde 2002 e que tem por objetivo agregar valor às marcas por meio de 
serviço, conteúdo ou entretenimento. 
 
Para isso, a equipe da iThink, composta por 70 colaboradores, contratou recentemente André 
Galhardo (ex-JWT), que assume a direção de criação e é responsável pelo planejamento 
criativo da agência ao lado de Carlos Borges, diretor de planejamento. Outro talento que 
reforça o time da agência é Rodrigo Gouveia (ex-Wunderman), que assume o cargo de diretor 
de atendimento. 
 
A agência que é 100% nacional e mantém sua independência, sem ter nenhuma parceria com 
grupos estrangeiros de comunicação – acredita na linha do online driven, offline supported: 
agência digital que recebe suporte de mídias tradicionais. “As marcas precisam contar uma 
história autêntica e criar formas dos consumidores a propagarem. Mais do que nunca, não 
basta apenas uma sacada criativa para o sucesso de uma campanha: planejamento e 
inteligência digital são fundamentais. Neste contexto, a internet ganha força e passa a atuar 
como protagonista, recebendo o suporte das mídias tradicionais, o chamado online driven, 
offline supported”, pontua Tripoli. 
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