
om 25 anos de idade, Marcel Reinne Yokoda é um dos 

responsáveis pela estratégia de marketing da escola de 

idiomas CNA. Vez ou outra, ele também se arrisca na 

edição de vídeos veiculados na televisão corporativa da instituição. 

Desde setembro deste ano, incorporou uma nova atribuição, que 

requer ainda mais criatividade. Soube de um site em que era possí

vel participar de concursos criativos para grandes marcas. Tratava-

se, na verdade, da Zooppa, rede social que une talentos criativos e 

consumidores de todo o mundo às grandes empresas. 

Lançado na Itália em 2007, o site é mais um exemplo do concei

to crowdsourcing. Para entender o funcionamento, basta lembrar 

da Wikipedia, que é a enciclopédia colaborativa na internet, e dos 

espaços de inovação criados por empresas como o da construto

ra Tecnisa, em que são compartilhadas várias ideias. A Zooppa é, 



portanto, um espaço para os usuários cadastrados criarem ações de 
publicidade com base nos briefings transmitidos por grandes mar
cas. Por isso, chama-se crowdsourcing advertising. 
Quando soube das oportunidades que estavam por vir, Yokoda 
não teve dúvida. Em dois meses, já desenvolveu quatro trabalhos 
na rede. Produziu dois vídeos para a Actimel, bebida láctea da 
Danone; uma peça impressa para as sandálias Crocs e uma peça 
gráfica para a construtora Tecnisa. Yokoda já criou até um método 
de organização de trabalhos e ideias. Cada competição inserida no 
site (www.zooppa.com.br) pode trazer informações sobre o público-
alvo, cliente, comportamento, objetivos e identidade da marca. Em 
posse dos dados, ele reescreve o briefing e busca fundamentos em 
diversas fontes para ter os insights. 

Embora o trabalho seja baseado em inspiração, o publicitário usa 
a lógica para organizá-lo. Depois de compilar os detalhes mais 
importantes, rabisca algumas estratégias no papel e deixa todo 
o material de lado por alguns dias. Procura esquecer tudo o que 
pensou para só então entrar no processo criativo efetivamente. 
Logo que viu o desafio da construtora Tecnisa, ele esboçou o novo 
briefing e só retomou a ideia dias antes de acabar a competição 
(a média de permanência dos jobs na internet é de oito semanas). 
A inspiração surgiu de um vídeo na web que falava sobre estrelas. 
"Essa flexibilidade de tempo só existe dentro da Zooppa e talvez 
esta seja a melhor parte. Afinal, você faz a peça do jeito que quer, 
sem intervenções de cliente. Diferentemente do que acontece em 
nosso cotidiano, em um site de criação aberta podemos escolher 
os trabalhos que queremos participar, sem obrigações ou pressão 
hierárquica". 

DINHEIRO NO BOLSO 

O publicitário já faturou US$ 3 mil com essas participações. Meta

de na peça gráfica criada para a construtora e publicada em gran

des veículos de comunicação como as revistas Época Negócios e 

Exame e os outros US$ 1.500 no filme para Danone. As premia-

ções em dinheiro podem chegar a US$ 50 mil. Além disso, existe 

o reconhecimento do trabalho pelos clientes, comunidade e pelo 

próprio site com notas e comentários. Como ocorre em outra rede 

social, o Linkedin, quando alguém acessa o perfil do usuário na 

Zooppa, consegue obter o histórico de participação com tudo o que 

já foi produzido e sua repercussão. 

As empresas que contratam o serviço têm duas opções de paga

mento. A revista Playboy, por exemplo, precisava vender mais assi

naturas do serviço de SMS que envia para o celular piadas e dicas 

de sexo e baladas. Cada cadastro efetuado rendia uma porcenta

gem ao site. Neste caso, o trabalho era remunerado por performan

ce. Já para outros jobs, é cobrado um valor fechado, em que estão 

previstos a criação dos virais em relação ao briefing para disseminar 
a iniciativa, a divulgação em blogs, o monitoramento da ação e o 
enquadramento do trabalho de acordo com a lei de propriedade 
intelectual para preservar a imagem dos clientes. O valor desse pa
cote varia entre US$ 5 mil e US$ 40 mil. 

Essa diferença de preços se dá porque há diversas maneiras de usar 

o serviço. Em uma pesquisa, a Nova Schin percebeu que existia 

forte rejeição de sua marca em São Paulo e no Rio de Janeiro. Viu, 

inclusive, que no orkut foram criadas comunidades de usuários que 

odeiam a cerveja. A proposta era convencer o amigo a beber Nova 

Schin. Os participantes produziram vídeos. Portanto, cobrou-se um 

preço determinado. Em outras situações, no entanto, é necessário 

http://www.zooppa.com.br


buscar profissionais com expertises 

mais específicas, como conhecimentos 

em cinema e recurso 3D. Conquistar a 

atenção desse público requer mais in

vestimentos. Portanto, sai mais caro. 

PORTFÓLIO TURBINADO 

As operações da Zooppa no Brasil ti

veram início em fevereiro deste ano. 

Desde então já foram desenvolvidos 12 

projetos, com nomes como Devassa, Diesel, Miami Ad School, Sky 

e Riachuelo. Fazem parte da rede 6.500 brasileiros do total de 75 

mil "zooppers", como são chamados, espalhados pelo mundo. Por 

mês, 1.500 novos integrantes do Brasil se cadastram. Antes mesmo 

de o escritório brasileiro ser inaugurado, 2.100 brasileiros já com

petiam em nível internacional. 

"Quando pensaram em expansão global, o Brasil foi considerado 

um mercado estratégico. Além de ter um bom histórico de criação, 

as redes sociais têm grande aceitação no País", diz Marcello Ursi-

ni, sócio-diretor de Marketing da Zooppa. "Nossa empresa coloca 

frente a frente grandes marcas e os consumidores. Antes disso, so

mente as duplas de criação das grandes agências tinham o privilé

gio de trabalhar com empresas desse porte". 

O perfil de quem adere a esse fenômeno é heterogêneo. Cerca de 

40% têm entre 18 e 25 anos. Fazem parte freelancers, profissionais 

que trabalham com curta-metragem, produtoras e agências de publi

cidade pequenas, diretores de arte e aproximadamente 20%, acredi

te, é composto por consumidores que são amantes de criação. 

POLÊMICA 

Assim que a Zooppa chegou ao Bra

sil, os executivos da Danone decidi

ram apostar na ideia de ter diversas 

cabeças pensando em solucionar o 

briefing. Os competidores tinham 

que simplificar a comunicação do 

novo produto da linha de bebidas 

lácteas, o Actimel. As dificuldades 

eram inúmeras: embora o nome 

nos remeta a pensar em mel, não há 

esse ingrediente em sua fórmula; e 

apesar do nome ser semelhante ao 

Activia, enquanto este atua direta

mente no intestino, o outro tem uma 

função mais completa, que é agir no 

sistema imunológico. O desafio não 

assustou os participantes. Foram ins

critas mais de 200 peças e feitos mais 

de 3 mil comentários. 

O número de opções criadas em tão 

pouco tempo é enorme se comparado 

à quantidade de peças que uma agên

cia de propaganda consegue entregar. 

Esse revés foi encarado pelo mercado publicitário em um primeiro 

momento como uma ameaça. Mas, com o tempo, a forma de tra

balho foi compreendida e a Zooppa passou a ser vista como uma 

oportunidade de novos contatos com o consumidor. 

Ursini explica que o objetivo da Zooppa não é nem de longe se 

apropriar da atuação das agências de propaganda, mas trazer uma 

nova maneira de comunicar as marcas. "As companhias e as agên

cias têm ferramentas diferentes de engajar o consumidor em redes 

sociais. Os consumidores leem o briefing, estudam a marca, têm en

gajamento e viralizam as mensagens. Surgimos para criar o conteú

do relevante em formato adequado que consiga atingir o público-

alvo de forma legal e ainda gerar retorno de investimento". 

Gerente de Marketing Digital da Danone, Rodrigo Matheus 

explica que os profissionais da marca nunca imaginaram a pos

sibilidade de substituir o trabalho das agências pelos resultados 

de cocriação. Atendida pela agência Young&Rubicam, a marca 

acredita no trabalho de sua parceira. "O trabalho da Zooppa 

é muito interessante e pode ser usado como um laboratório de 

ideias, para saber como os consumidores entendem nossa marca 

e os benefícios do produto. Acreditamos também na nossa agên

cia que tem outro tipo de trabalho. 

O processo criativo passa por muitas 

etapas, como planejamento estraté

gico e de mídia que não podem ser 

suprimidas". 

O publicitário Yokoda concorda com 

essa visão: "O trabalho de construção 

e manutenção da imagem de uma 

marca é contínuo e frequente. Já ima

ginou se uma grande marca trocasse 

de agência a cada anúncio que fosse 

ser feito? Dificilmente teríamos posi

cionamentos bons e duradouros". 
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