


As ações realizadas em redes sociais, por 
princípio, têm o poder de viralizar idéias, 
engajar consumidores e gerar muita inte-
ração e troca de opiniões. Muitas marcas 
já aprenderam a monitorar essas mídias 
como se elas fossem uma permanente 
pesquisa de opinião. Dessa pesquisa, mui-
tas já tiraram insights que mobilizaram 
uma massa e tanto de internautas - seja 

O curta-metragem "1284", feito pela Vivo 
em homenagem ao Pelé, comprovou a força 
da mídia digital para disseminação de con-
teúdo. A ação, criada pela Young & Rubicam 
(Y&R) em parceria com a Energy, foi lança-
da na TV, em um curta que começava com 
a seguinte revelação do rei do futebol: "Se 
desse para fazer um replay na minha vida, 
talvez se eu fizesse o meu último gol com a 
Seleção Brasileira, eu gostaria." A história 
continuava na plataforma multimídia Eu 
Vivo a Seleção (www.euvivoaselecao.com. 
br). A ideia era integrar a campanha com 
as redes sociais Twitter, Orkut, Facebook, 
Flickr e YouTube para que os torcedores 
pudessem se conectar a outros amantes do 
esporte e expressar suas opiniões. Além 
disso, a Vivo convocou blogueiros e jorna-
listas para levar conteúdos exclusivos e no-

para trazer de volta um sonho de infância 
ou um ídolo do futebol, seja para tirar dú-
vidas durante a gestação ou simplesmente 
por diversão. 

Para saber quais as melhores ações na-
cionais realizadas em redes sociais, saí-
mos em busca de opinião por todo o mer-
cado. Ouvimos dezenas de fontes de veí-
culos, agências e anunciantes. Para nossa 

surpresa, a lista tinha pouco consenso e 
muitas, muitas sugestões. Bom sinal de 
que ações excelentes não faltam por aqui. 
Por fim, chegamos à lista dos TOP5, que 
vocês podem conferir a seguir. A opinião 
de muita gente boa acabou ficando de fora 
- já que indicar o trabalho alheio para a 
lista dos melhores até vai... agora elogiar o 
concorrente em público é outra história... 

tícias antecipadas, fotos e vídeos 
dos bastidores da Copa do Mun-
do da África do Sul. A platafor-
ma registrou mais de 170 mil 
participantes, três milhões de 
visitas e mais de 110 mil ativida-
des realizadas. O filme "1284", 
que mostrava o rei de futebol de 
volta aos gramados em um clássico Brasil 
x Argentina, com sete minutos de duração, 
contou com uma estrutura cinematográfi-
ca de 250 profissionais e mais de 500 pes-
soas no elenco. Também foram escalados 
alguns jogadores profissionais e vários 
ícones do esporte e do jornalismo brasilei-
ro como Rivellino, Carlos Alberto Torres, 
Orlando Duarte e Osmar de Oliveira, que 
sempre acompanharam a carreira de Pelé. 
Quem assinou a produção foi a 02 Filmes, 

com direção de cena de Luciano Moura e 
Nando Olival. A produção executiva foi do 
cineasta Fernando Meireles, um dos só-
cios da produtora. "A visualização superou 
dois milhões de views no YouTube e redes 
de TV chegaram a exibir trechos do filme 
em telejornais", afirma Paulo Sanna, vice-
presidente de criação da Wunderman. Para 
ele, como para tantos outros brasileiros, a 
ação entrou para a lista das mais bem rea-
lizadas nas redes sociais. 

http://www.euvivoaselecao.com


lho e colocá-la no 
início para garan-
tir que o Ferrora-
ma permaneceria 
em movimento. O 
resultado gerou 
uma mobilização 
e tanto nas redes 
sociais. O cami-
nho foi transmitido via satélite pelo site 
www.voltaferrorama.com.br. Milhares de 
internautas puderam acompanhar a ação 
distância por meio de vídeos, fotos e twitts 
(@voltaferrorama) e interagir com o time 
que estava na Espanha. O desafio come-
çou no dia 7 de junho. O projeto teve mais 
de 490 mil unique views no website. Du-
rante a ação, a hashtag #voltaferrorama 
foi três vezes top trending topic no Twit-

ter. Seus vídeos 
são vistos até 
hoje no YouTu-
be. Com tudo 
isso, claro, o 

A Estrela e a DM9DDB desafiaram cerca 
de três mil aficionados pelo Ferrorama, 
que faziam parte de uma comunidade do 
Orkut, criada em 2005, e viviam enviando 
e-mails e correspondências à marca para 
retomar a produção do brinquedo, febre 
entre as crianças brasileiras dos anos 70, 
80 e 90. A brincadeira era a seguinte: se 
os fãs fizessem o trem do Ferrorama per-
correr os 20 últimos quilômetros do Ca-
minho de Santiago de Compostela, o brin-
quedo seria relançado no Brasil. Além da 
dificuldade de fazer o Ferrorama trilhar 
tantos quilômetros, havia um detalhe e 
tanto. A equipe só contaria com 110 me-
tros de trilho e não poderia deixar o trem 

parar em momento algum. Ou seja, a 
equipe era obrigada a tirar 

a última peça do tri- A ação começou com a mobilização da comunidade do 
brinquedo no Orkut e chegou a outras redes sociais 

brinquedo voltou às prateleiras das lojas 
do Brasil para alegria dos fãs de todas as 
idades. A ação, merecidamente, tornou-se 
um case de sucesso nas redes sociais. 

A ação de O Boticário para o lançamen-
to da l inha Mamie Bella, para mulheres 
grávidas, deu um show, l i teralmente. 
Desenvolvida por A Pólvora! Comuni-
cação e pela TV1.Com, ela contou com 
a criação de reality show em formato 
de blog que mostrou o dia a dia de blo-
gueiras grávidas - em períodos dife-
rentes de gestação - que, diar iamente , 
postaram conteúdo sobre gravidez, ex-
pectativas e as pr imeiras experiências 
com o bebê. A cober tura foi real izada 
em texto, foto e vídeo. No blog Mamie 
Bella, as in ternautas podiam contar 
com uma consultora de moda, personal 
stylist, para t i rar dúvidas sobre visual , 
maquiagem etc. Havia ainda um espaço 
exclusivo para as mamães in ternautas 
t i ra rem suas dúvidas sobre saúde du-
rante os noves meses de gestação, de-
pois do parto e nos pr imeiros cuidados 

com os pequeninos. Para isso, O Boticá-
rio f i rmou inicialmente uma parcer ia 
com o Hospital Nove de Julho, que dis-
ponibilizou profissionais para postar 

respostas e orien-
tações no blog, 
na seção Personal 
Mamie. A divulga-
ção foi real izada 
por meio do Twit-
ter, de seeding no 
Orkut e do rela-
cionamento com 
blogueiras ligadas ao público-alvo. O 
perfi l do Twit ter (@mamiebella) tem 
quase mil seguidores também. A ação 
já teve nove mil visual izações no Fli-
ckr, 12 mil views no YouTube e cente-
nas de comentár ios no blog em cerca de 
oito meses. "O Boticário começou suas 
ações em redes sociais em 2000", lem-
bra Romeo Busarello, diretor de marke-
ting da Tecnisa. "Sem dúvida, a marca 
é case de engajamento, relacionamento 
e vendas pelas redes sociais", a f i rma. 

http://www.voltaferrorama.com.br


Outra campanha de destaque entre todas 
as que foram realizadas em redes sociais é 
a do lançamento do Windows 7 no Brasil. 
Criada pela Wunderman, a ação teve como 
ponto de partida tudo que era dito sobre o 
produto nas redes sociais. Os comentários 
e as expectativas dos usuários publicados 
no Twitter, Orkut e Facebook foram cen-
tralizados no site tudosobrewindows7.com. 
A partir daí, uma série de ações integra-
das foram deflagradas. A ação, para lá de 
inovadora, espalhou diversos banners por 
portais como MSN, Terra, UOL e Yahoo. 
Juntos, eles transmitiram o lançamento do 

Os comentários dos usuários nas redes sociais 
foram centralizados no site do produto 

produto, ao vivo. A transmissão levou nada 
menos que 12 horas ininterruptas, das sete 
da manhã às sete da noite do dia 24 de ou-
tubro do ano passado. A agência se empe-
nhou numa verdadeira maratona, com es-
túdio e sete equipes de filmagens nas ruas. 
O resultado da megaoperação não deixou 
por menos. A campanha alcançou mais de 
dois milhões de interações e mais de 200 
mil visualizações. O site tudosobrewindo-
ws7.com capturou 76.842 menções sobre 
o produto nas redes sociais, sendo 31,2% 

positivas, 2,5% 
negativas e 66,3% 
neutras; as ações 
de relacionamento 
com blogueiros al-
cançaram 484.573 
views. Sem meias 
palavras, o case 
entrou para a lista 
dos T0P5 como exemplo de ação em que 
os consumidores se tornam porta-vozes do 
produto na internet. 

Para divulgar o produto Dermodex Prevent, 
a Garage Interactive Marketing criou para a 
indústria farmacêutica Bristol-Myers Squibb 
um "Chá de Bebê Virtual". Para tanto, esco-
lheu Luiza Diener, uma blogueira grávida, 
para participar. A ação seguiu os passos de 
um chá de bebê tradicional. A grande dife-
rença foi que, no lugar de apenas as amigas 
da grávida participarem da brincadeira, po-
diam fazer parte todas as mães internautas 
interessadas. O primeiro passo era cumprir 
a meta de cliques no site da ação (www.der-
modex.com.br/chadebebe). Os presentes se-
lecionados na semana eram enviados à blo-
gueira cada vez que o número de cliques era 
atingido. A segunda etapa, concentrada no 
Orkut, presenteava as outras mães, que pu-
deram postar sugestões de "mico" em fóruns 
da comunidade. Cada semana era escolhido 
um dos "micos" e a participante que havia 
sugerido ganhava o mesmo presente da ma-
mãe Modernex, Luiza. Os "micos" consis-
tiam em vídeos descontraídos, como o que o 

Chá de bebê virtual mobilizou mulheres grávidas 

marido de Luiza simulou duas crises que a 
esposa teve durante a gravidez ou, ainda, o 
remake de Bad Romance de Lady Gaga - pa-
rodiado com o título "Lady Grávida - Bebê 

Romance". Quem 
também contribuiu 
para a ação foram 
as madrinhas e pa-
drinhos que ajuda-
ram na divulgação. 
O objetivo princi-
pal da ação foi ge-
rar tráfego no site 

do produto Dermodex Prevent e nas redes 
sociais das quais a empresa participa, es-
tratégia que teve início em 2009, quando foi 
criada a plataforma digital da marca. "Em 
números, foram de 40 mil views nos vídeos 
que representavam as prendas da brincadei-
ra, além de 7.500 cliques no site para ajudar 
a participante", relata Mateus Braga, diretor 
de criação da Garage Interactive. A marca 
também tem perfil em todas as redes sociais 
para tirar dúvidas das atuais e futuras ma-
mães. Só na comunidade do Orkut, rede que 
agregou grande parte da campanha, foram 
400 membros interagindo. • • 

Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 22, p. 48-52, set. 2010.




