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Curtas

A web 2.0 mudou a comunicação. O 
que era apenas informação virou con-
versa. Os consumidores ganharam voz 
e poder. As redes sociais dominaram o 
universo digital e as marcas precisaram 
aprender a ouvir o que as pessoas têm 
a dizer. Ok. Isso todo mundo já sabe. 
A novidade é que agora essa conversa 
passou a render ainda mais resultados 
para as marcas, na criação de campa-
nhas, produtos e serviços. 

A Fiat foi a primeira a trazer a cola-
boração dos consumidores para o chão 
de fábrica. O que antes era planejado e 
desenvolvido em segredo pelas monta-
doras de carros, ganhou a interferência 
do próprio consumidor. O carro conceito 
da marca, o Fiat Mio, está sendo cons-
truído com a colaboração do público. 

Agora, além da Fiat, outras marcas 
começam a ouvir os consumidores no 
universo online, para criar serviços e 
campanhas. É o caso da TIM, que no fi-
nal de agosto iniciou o desenvolvimento 
de um plano focado no público jovem. 
Um aplicativo disponível primeiramen-
te no Orkut – e depois também estará 
disponível no Facebook. Com o aplica-
tivo e via e-mail e telefone, os usuários 
ajudarão a TIM a formatar um plano que 
será lançado pela operadora. O aplicati-
vo também permite, de maneira lúdica, 
que o usuário receba o chip da versão 
inicial do plano criado pelos próprios 
consumidores.

Roger Solé, diretor de marketing 
consumer da TIM, não revela números, 
mas garante que os resultados preli-
minares da ação já são interessantes. 
Segundo Solé, o projeto, além de per-
mitir a criação de um plano de acordo 
com os interesses dos jovens, também 
conta com uma ferramenta capaz de 
aproximar a marca desse público. “Com 

Anador coloca foco na web
O grupo da Boehrin-
ger Ingelheim criou o 
site “Blockpain” (www.
blockpain.com.br) com 
objetivo de mudar a 
percepção do consu-
midor sobre o Anador. 
No canal é contada a 
história de um capa-
cete que anuncia ser muito melhor que Anador no alívio da 
dor de cabeça. O pseudoconcorrente se apresenta em sete 
modelos que aparecem em diversas situações do dia a dia. “A 
campanha tem apoio da TV e do rádio, mas seu coração é a 
web”, afirma Ricardo Amorim, gerente de grupo da Boehrin-
ger Ingelheim. A campanha foi criada pela Gringo.

TV online é aposta 
da Lacoste
Com variedade de con-
teúdos e tradução para 
vários idiomas – inclusive 
o português, a Lacoste 
lança sua TV online. No 

site da Lacoste TV, o usuário encontra uma apresentação 
do conteúdo feita sob um mosaico com frames de vídeos 
categorizados entre Ads, Fashion Show, Sport, Croc Events 
e outros. O site ainda disponibiliza o acesso às seções Lojas, 
Imprensa e Serviços. A Lacoste TV possui atualmente mais 
de 40 vídeos – www.lacoste.com/#/lacostetv

CVC apresenta aplicativo mobile
A CVC lança aplicativo para iPhone com foco nos destinos 
turísticos do Nordeste: Porto Seguro (BA), Natal (RN), 
Maceió (AL) e Fortaleza (CE). O guia de viagem possui 
vídeos, imagens e informações sobre os principais pontos 
turísticos dos destinos, in-
cluindo dicas de passeios, 
restaurantes, bares e lo-
jas. Recentemente a CVC 
apresentou aplicativos 
mobile para Serra Gaúcha 
e Buenos Aires. “Nosso 
intuito é prestar um ser-
viço a mais ao turista, seja 
cliente ou não da CVC, com vídeos, informações e até 
opções de passeios turísticos no destino”, explica Rogério 
Mendes, gerente de e-commerce da CVC.

Documentário 
reúne TV, web,  
celular e tablets
A TV Globo em parceria 
com a Digital Pages lan-
çou em comemoração ao 
centenário do Corinthians 
o projeto multiplataforma “Coração Centenário”. O documen-
tário corinthians.digitalpages.com.br – batizado de MultiDOC 
reúne televisão, internet, celular e tablets. A Digital Pages foi 
a responsável pela concepção do projeto. A arquitetura da 
informação, a diagramação criativa, a animação e a integração 
com o conteúdo jornalístico, foram criadas pela TV Globo e 
liderado pelo repórter Guilherme Roseguini.

DryWash investe em ações digitais
A marca cria novo portal, ações no Twitter (@_DryWash) e 
reformula seu blog (www.drywash.com.br/blog/). O objetivo é 
estabelecer uma postura ativa na rede, estreitando o relaciona-
mento com o público e aumentando a presença da marca nos 
meios digitais. Ainda em setembro, a DryWash apresenta um 
canal no YouTube, mostrando a sustentabilidade do ponto de 
vista da marca, além de um aplicativo no Facebook que reunirá os 
interessados em sustentabilidade e manutenção automotiva.

Colaboração: um caminho sem volta
Marcas começam a incluir os consumidores na criação de produtos, serviços e campanhas
Antônio Carlos Santomauro

esse conceito, a TIM ficará mais 
próxima do público jovem – nas 
redes – além de dar a ele voz 
ativa”, avalia.

O Fiat Mio, lançado em agos-
to do ano passado, mostrou que 
a interferência dos consumi-
dores também gera resultados 
interessantes. O site do projeto 
recebeu quase dois milhões de 
visitas e aproximadamente 10 
mil ideias provenientes de mais 
de 150 países. Os profissionais 
da empresa agora trabalham 
de acordo com as sugestões e 
devem apresentar o protótipo 
no final de outubro, no Salão do 
Automóvel de São Paulo.

Para João Ciaco, diretor de 
publicidade e marketing de re-
lacionamento da Fiat, o Fiat Mio 
mudou paradigmas da indústria 
automobilística. O que antes era 
planejado e desenvolvido em 
absoluto  segredo, agora ficou 
aberto a todos. “É a própria in-
dústria já olhando uma forma nova de se 
posicionar, de desenvolver o seu negócio, 
e de ter o consumidor mais próximo e 
mais dentro desse processo”, avalia. 

Em agosto, a Fiat voltou a usar o con-
ceito de colaboração dos consumidores 
e colocou no ar a campanha “É tempo 
de mudar”, do Novo Idea. Na campanha 
digital foi adicionada a assinatura “Vá 
além do previsível”. O hotsite oferece 
janelas interativas para o consumidor e 
a principal novidade é que serão apre-
sentados três vídeos interativos com 
histórias que aguardam um desfecho su-
gerido pelo internauta. De acordo com 
Raphael Vasconcellos, vice-presidente 
de criação da AgênciaClickIsobar, agên-
cia digital da Fiat, é um grande desafio, 

porque ninguém sabe onde a campanha 
vai parar. Tudo fica nas mãos dos inter-
nautas. “Queremos provocar e saber o 
que os consumidores realmente gosta-
riam de ver, o que é de fato inusitado 
para eles”, diz Vasconcellos.

A Camiseteria, que há cinco anos 
comercializa camisetas com estampas 
criadas por internautas, é outro exem-
plo. O portal tem atualmente 200 mil 
usuários cadastrados e já selecionou 
para comercialização aproximadamente 
30 mil estampas criadas por 19 mil in-
ternautas. “Deve crescer o uso do cro-
wdsourcing em marketing. É uma forma 
das marcas se aproximarem mais dos 
consumidores”, enfatiza Fabio Seixas, 
cofundador e diretor da Camiseteria.

Abertura inevitável
A estruturação teórica do 

processo de interação dos con-
sumidores ao marketing recorre 
a conceitos antes usados para 
definir o desenvolvimento co-
laborativo de novas tecnologias 
– como softwares abertos open 
source –, e projetos como a Wi-
kipedia, construída a partir de 
ferramentas de crowdsourcing, 
que na própria definição da 
Wikipedia significa “modelo de 
produção que utiliza a inteligên-
cia e os conhecimentos coletivos 
e voluntários espalhados pela in-
ternet para resolver problemas, 
criar conteúdo ou desenvolver 
novas tecnologias”. 

A Zooppa, operação digi-
tal nascida na Itália em 2007, 
chegou ao Brasil em março se 
posicionando como provedora 
de crowdsourcing advertising. 
Hoje, instalada também no mer-
cado norte-americano via web, a 

Zooppa  apresenta desafios, abertos aos 
internautas, propostos por marcas inte-
ressadas em ampliar sua busca por novas 
soluções para projetos de comunicação, 
como um vídeo com potencial viral ou 
um slogan. Os usuários das melhores so-
luções ali recebem prêmios em dinheiro 
que podem superar US$ 10 mil.

No Brasil, com um rol de clientes 
que inclui marcas como Danone, Sky, 
Playboy, Nova Schin, Axe e Tecnisa, a 
Zooppa tem mais de 5,2 mil usuários 
cadastrados. “Apenas no mês passado, 
recebemos 2,7 mil usuários  brasileiros”, 
conta Marcello Ursini, sócio-diretor 
da operação nacional da Zooppa. “O 
consumidor hoje quer participar”, 
acrescenta. 

Roger Solé: “Com esse conceito, a Tim poderá oferecer um 
plano de acordo com o real interesse do público jovem”
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1426, p. 20, 13 set. 2010.




