


Especialistas apontam os melhores cases virais 
brasileiros de todos os tempos 
Por Fernanda Bottoni 

Se a expressão "solta um viralzinho aí" 
tinha intenções de tirar o glamour de 
ações que ganham proporções inimagi
náveis na web sem muito esforço aparen
te de investimento e cr iação, o mercado 
deu o troco e mostrou que essas inic ia
tivas têm sua utilidade, sua relevância, 

seus resultados e até - por que não? - o 
seu charme. Para chegar à lista das me
lhores ações virais brasileiras realizadas 
em todos os tempos, fomos em busca da 
opinião de profissionais de agências, veí
culos e anunciantes. As i númeras suges
tões comprovaram que o mercado publici

tário brasileiro não deve nada a ninguém 
no quesito criatividade. Elas lembraram 
também que o internauta brasileiro é um 
líder no quesito engajamento. Veja a se
guir o nosso TOP 5 das ações virais mais 
inovadoras, envolventes e criativas e pre
pare-se para muita diversão. 

A Adidas, patrocinadora do Palmeiras, 
apresentou uma promoção inusitada aos 
torcedores do time paulista entre maio e 
junho deste ano. Tudo começou com um 
vídeo, em que Joãozinho, roupeiro do 
Palmeiras, e Léo, supervisor do profissio
nal, informam aos jogadores que os uni
formes sumiram. A notícia cria um cl ima 
de suspense na equipe, até que o volante 
Pierre exibe uma tatuagem do escudo do 
Palmeiras gravada no peito, como prova 
do seu amor pelo time. A atitude contagia 
todo o grupo, que convoca os torcedores 
palmeirenses para ajudar a buscar os 
uniformes. Os palestrinos são convida
dos a se cadastrar no www.adiblog.com. 
br e participar da promoção. A partir daí, 

como em um jogo de 
detetive, há um mapa 
com indicações de al
guns pontos es t ra té
gicos da cidade, que 
trazem dicas para 
desvendar o mistér io 
de quem foi o respon
sável pelo sumiço dos 
uniformes. Foram 
premiados mais de 
300 torcedores, que 
ganharam camisas, 
cachecóis e bonés 
oficiais do time. " F i 
camos muito satisfeitos com a ação, o ví
deo foi um sucesso. Em apenas t rês dias 

tivemos mais de 320 m i l v i 
sual izações só no YouTube e, 
segundo estatíst icas do pró
prio site, na semana do lança
mento, o vídeo foi o mais vis
to no Brasil, além de ficar na 
13a posição globalmente", diz 
Paulo Ziliotto, gerente de co
municação da Adidas no Bra-

s i l . Outro destaque, segundo Paulo, foi o 
número de acessos ao site da promoção. 
"No primeiro dia, o blog da Adidas teve 
mais de 13 m i l visitas", completa. André 
Zimmermann, CEO da Havas Digital Bra
s i l , que é são-paulino e atende a Penalty, 
foi um dos profissionais a indicar o case 
entre os melhores virais já realizados no 
Brasil . "Apesar de jogar contra, acho que 
essa ação da Adidas com o Palmeiras foi 
muito bem feita", admite ele. 

http://www.adiblog.com


Para provar que campanhas virais também 
podem ser intelectuais, o site M i l Casmurros, 
criado pela Agência LiveAd para a divulgação 
da minissérie Capitu, exibida em dezembro 
de 2008 pela TV Globo e que foi um sucesso de 
público e de crítica. A ação dividiu a obra clás
sica de Machado de Assis, Dom Casmurro, em 
mil trechos. No site, os internautas poderiam 
escolher um trecho e gravar sua leitura em 
vídeo. Cada um só podia ser gravado uma vez. 
A primeira pessoa que clicava no trecho tinha 
a prioridade na reserva, que durava cerca de 
seis horas. O vídeo era analisado pela equipe 
da LiveAd, que levou em consideração a cla
reza do áudio, a pronúncia e a leitura de todas 
as palavras. A campanha teve participação 
de gente de todo o Brasil - desde anônimos 
até personalidades, como jornalistas, atletas, 
atores, atrizes e escritores. O trecho número 
1, por exemplo, foi lido pelo ator Tony Ramos. 
Em 18 dias, os mil trechos foram lidos e grava
dos, cada um de uma forma. Alguns viraram 
pagode, outros foram lidos no escuro. Houve 

A ação de lançamento da cerveja Devassa 
Bem Loura, criada pela agência Mood com 
estratégia digital da ID\TBWA, para a Schin
cariol, é outro case de sucesso entre as ações 
virais brasileiras. A campanha começou com 
um comercial teaser que, sem citar marca ou 
produto, instigava o público a visitar o site 
www.bemmisteriosa.com.br. O site, que exi
bia um buraco de fechadura, pedia aos inter
nautas que "tuittassem" a tag #bemmisterio-
sa. Conforme o número de tags ia aumentan
do na rede, o buraco da fechadura revelava 
cada vez mais a cerveja. Na estreia do filme, 
o Twitter registrou mais de 10 mil #bem-
misteriosa em uma hora. Depois de quatorze 
dias de veiculação, a campanha foi retirada 
do ar por decisão do Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária (Conar), 
que considerou o apelo sexual forte demais. 
A proibição acabou impulsionando o sucesso 
da ação, que ganhou repercussão na web. "A 
decisão do Conar de proibir a veiculação do 

de 100 mil visitas 
únicas ao site. "Toda 
a ação aconteceu 
sem divulgação na 
TV. Por ser uma mi
nissérie com uma 
linguagem diferente 
da tradicional, que

ríamos chamar o público que fica na internet 
para a frente da TV", comenta Luis Erlanger, 
diretor da Central Globo de Comunicação. "A 
internet foi uma extensão do conteúdo apre
sentado na TV, o que serviu para reconhecer 
que cada plataforma possui um tipo diferente 
de usuário, cada qual com seu perfil", diz ele. 
Jeff Paiva, diretor de interatividade da Neotix, 
agência digital, acredita que a ação, umas das 
melhores realizadas no Brasil, acabou se tor
nando a maior leitura coletiva de uma obra no 
mundo. Não à toa, ela levou ainda um Leão 
de Ouro no Festival Internacional de Cannes 
deste ano na categoria Relações Públicas, re-
cém-criada no festival. 

filme despertou a curiosidade de um grande 
número de consumidores e expandiu a co
municação para além do eixo Rio-São Pau
lo, onde a campanha foi veiculada", afirma 
Luiz Cláudio Taya, diretor de marketing do 
Grupo Schincariol. Só no dia 25 de fevereiro, 
quando os jornais divulgaram os processos 
do Conar, foram postados mais de 400 tweets 
sobre o assunto, que 
atingiram cerca de 
410 mi l seguidores. 
Em março, uma ma
nifestação espontânea 

dos internautas fez com que a tag #voltade-
vassa fosse digitada 4.000 vezes no Twitter 
em menos de três horas. O filme, sensual de
mais para a TV brasileira, continuou dispo
nível para os internautas no YouTube. Até o 
início de abril, o vídeo, postado por vários in
ternautas tanto do Brasil quanto do exterior, 
foi acessado mais de dois milhões de vezes. 

até quem preferiu ler em família, na sala ou 
no jardim. No total, foram 2.381 vídeos e mais 

http://www.bemmisteriosa.com.br


Nesta ação, a Espalhe não se restringiu a 
oferecer patrocínio de sites e portais para a 
Coca-Cola Zero. Em março de 2008, colo
cou no ar uma ação que levou para a inter
net a discussão lançada na campanha mun
dial em que a l íngua defendia que a Coca 
Zero tinha sabor de Coca-Cola, enquanto 
o olho, que não podia provar, dizia que se 
tratava de Coca Zero e por isto não poderia 
ter este sabor. Para "viralizar", a ação de
fendeu que a l íngua tinha razão e por isto 
propôs o Advertasting, primeiro 
patrocínio de língua do mundo. 
Foram contratados três estúdios 
de piercing em São Paulo, Porto 
Alegre e Salvador, todos com l i 
cença da vigilância sanitária. O 
dono do estúdio teria a meta de 
oferecer ao cliente o piercing de 
titânio com a marca Coca Zero 
para que fosse colocado na lín
gua gratuitamente. A única con
trapartida era tirar uma foto da 
pessoa com o piercing para ser 

Também tem criação da Espalhe a 
campanha "Speed Dating", criada 
para o lançamento do Trident Fresh, 
da Cadbury. A ação começou a ser 
divulgada na semana do dia dos na

colocada na página da Coca do Picasa. O 
resultado? Nada menos do que 280 pessoas 
aceitaram a brincadeira. Na web, além de 
dezenas de blogs brasileiros, a maior rede 
de blogs do mundo, o Gawker, publicou a 
ação, pautando blogs de países da Europa, 
Ásia e América Latina. A iniciativa ficou 
entre as Top 30 Bizarre Innovations in 
2008 do blog 
TrendHunter, 
o blog ameri-

morados pelo 
site www. 
speeddating-
t r ident .com. 
br. O site re
produzia, em 
versão online, 
a mecânica do 
speed dating, 
evento muito 
comum nos Estados Unidos que nada mais 
é do que uma rodada de encontros amoro
sos. Solteiros de plantão puderam se cadas
trar e participar do jogo "Beija ou Passa". 
Os interessados tinham que criar um perfil 
com foto ou vídeo com uma apresentação 
pessoal. Confidencialmente, eles receberam 

em seus e-mails informações sobre seus 
possíveis pretendentes que, por sua vez, já 
tinham visualizado seu perfil optado por 
"beijar" ou "passar". No total, foram reali
zados 576 encontros em duas horas em um 
trem do metrô de Porto Alegre, no Rio Gran
de do Sul. Cada encontro teve exatos 3 minu-

cano dedicado a 
encontrar tendên
cias. "Ação virai 
é uma ferramen
ta de guerrilha e 
uma forma de co
locar uma mar
ca na rede como 

informação e 
não como propaganda", afirma Gusta
vo Fortes, sócio-diretor de planejamen
to da Espalhe Marketing de Guerrilha. 
"Essa ação mostrou toda a atitude que 
a marca queria passar na campanha, 
o que foi muito bem descrito pelo edi
tor de marketing da revista Exame: a 
ação mais radical já feita pela Coca-
Cola em seus 60 anos de Brasil", afir
ma. Para André Felix, diretor geral 
de atendimento da Media Contacts, 
concorda: "Patrocínio de língua, na 
minha modesta opinião, é a ação de 
marketing mais radical já feita pela 
marca Coca-Cola no Brasil." 

tos - o tempo que leva para o trem ir de 
uma estação a outra - para perguntar 
e responder as questões de uns aos ou
tros. Os quatro vagões tinham oito po
sições cada, e as candidatas ficaram 
sentadas, enquanto seus pretendentes 
trocaram de lugar a cada estação até 
completar o circuito. Os encontros fo
ram gravados e os mais de 100 vídeos 
geraram grande repercussão na inter
net, gerando a marca de um milhão de 
visualizações até meados de setembro. 
"Traduzimos o conceito do comercial 
para as redes sociais e, além de um 
milhão de views, conseguimos muito 

boca a boca em torno da ação", diz Gustavo 
Fortes, sócio-diretor de planejamento da Es
palhe. Segundo Fabiana Zanni, diretora de 
mídia digital da Editora Abril, a ação é uma 
das melhores já realizadas no Brasil, por ter 
misturado vídeo e interação de forma muito 
inteligente. 

http://trident.com
Text Box
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