
Simples e eficiente
Para impactar o público adolescente, a Coca-Cola cria
game com apelo lúdico e componente promocional.
Um robô foi o protagonista escolhido para a ação
Por Antônio Carlos Santomauro

Aparentemente, uma ação extremamen-
te simples superou um grande desafio:
transpor para o ambiente da web o novo
conceito de comunicação de uma das
mais conhecidas e badaladas marcas do
planeta. O conceito "Abra a felicidade",
adotado pela Coca-Cola em junho (a assi-
natura anterior da marca era "Viva o lado
Coca-Cola da vida"), chegou à internet
com uma ação que ganhou como base um
game colocado no site da marca.

A tarefa foi realizada pela Gringo,
agência responsável pela comunicação
digital da Coca-Cola clássica e das ver-
sões Light e Zero. A idéia era impactar o
público-alvo do projeto, que são adoles-
centes acostumados a games concebidos
com projetos gráficos e enredos extrema-
mente sofisticados.

Embora simples e direto, o jogo tinha
apelos adicionais, como o uso de apelo
lúdico, além de um componente promo-
cional atrativo. Como protagonista, apre-

senta um robô que segura em suas mãos
uma garrafa do refrigerante. Com o mou-
se, o internatita pode manipular o robô
para fazê-lo abrir a garrafa com objeti-
vos improváveis para a tarefa: um anão
de porcelana, um castelo de brinquedo,
uma gelatina.

Se ele errasse, a garrafa se quebraria.
Quando o internauta consegue abrir a
garrafa, além de ver a "felicidade" ser
servida em forma de Coca-Cola, o jovem
podia participar de sorteios de videoga-
mes e modelos de celulares ainda inédi-
tos no Brasil.

Em pouco mais de dois meses - a pro-
moção teve início em agosto e foi encer-
rada no início de outubro, a garrafa vir-
tual foi aberta 3,5 milhões de vezes. "Os
resultados foram excelentes", comemora
Adriana Rnackfuss, gerente de marketing
interativo da Coca-Cola Brasil. Adriana
diz isso porque as metas foram superadas.
"Produzimos 5 milhões de cupons, achan-

do que seriam suficientes, mas eles se es-
gotaram antes do prazo previsto. Por isso,
a partir de um determinado momento a
ação de abrir a garrafa não gerava mais a
participação na promoção", conta André
Matarazzo, diretor de criação da Gringo.

Segundo ele, o robô foi apenas uma
das alternativas apresentadas pela agên-
cia à Coca-Cola para materializar a ação
e acabou escolhido provavelmente por-
que transmitia a mensagem de maneira
extremamente direta. "Além disso, a co-
municação de Coca-Cola sempre precisa
trazer algo novo, inusitado", acrescenta
Matarazzo.

Inicialmente, o objetivo era trabalhar
com um robô que seria colocado em al-
gum ambiente e, por meio de imagens
de webcams, poderia ser manipulado ao
vivo pelos internautas. A idéia foi abando-
nada porque o grande número de acessos
simultâneos ao site da Coca-Cola tornava
sua operação bastante complexa.



"Queremos transmitir a mensagem
onde o consumidor estiver, seja em
um portal, rede social ou comunicador
instantâneo"- Adriana Knackfuss, gerente de marketing
interativo da Coca-Cola Brasil

A opção foi a filmagem de um robô de-
senvolvido no Japão, com algumas carac-
terísticas físicas humanoides e capacida-
de de realizar ações bastante complexas,
como montar uma câmera fotográfica de
24 peças em apenas dois minutos ou uma

cadeira de escritório em menos de três
minutos e preparar alguns pratos típicos
da culinária japonesa.

A ação protagonizada pelo robô, acre-
dita Adriana, difundiu o conceito "Abra a
felicidade" de forma rápida, envolvente e

lúdica. "As pessoas de fato se divertiram
muito participando desse jogo", diz.

Segundo ela, apesar de a ação ter sido
desenvolvida no domínio proprietário da
marca, gerar tráfego no site não foi neces-
sariamente o foco da estratégia de comu-
nicação digital da Coca-Cola. "Queremos
transmitir a mensagem onde o consumi-
dor estiver, seja em um portal, na rede
social ou comunicador instantâneo", es-
pecifica Adriana.

Assinada pela agência Wieden + Ren-
nedy, pelos escritórios dos Estados Uni-
dos e da Holanda, e adaptada paro o Brasil
pela Ogilvy & Mather,, a campanha "Abra
a felicidade" renova a mensagem de oti-
mismo e alegria já tradicional na comuni-
cação da marca. Veiculada em um amplo
conjunto de mídias, no Brasil, além de
filmes para TV e cinema e mídia exterior,
o portal também disponibilizou ringtones,
wallpapers e emoticons.

Já a ação protagonizada pelo robô
foi divulgada apenas em meios digitais
nos grandes portais e no Windows Live
Messenger. O plano dessa divulgação
foi desenvolvido em parceria da Gringo
com a JWT.

Segundo Matarazzo, a simplicidade foi
fundamental para o êxito dessa ação. "Ela
colaborou muito para conseguirmos ex-
pressivos volumes de participação", avalia.
Essa simplicidade, aliás, foi rapidamente
reconhecida pela FWA (The Favourite Site
Awards), que incluiu o projeto desenvolvi-
do pela Gringo em uma de suas seleções
dos melhores sites do mundo.
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