
Em sua primeira campanha de marketing viral 
em parceria com Diogo Portugal, a Electrolux 
apostou em fazer uma comédia stand up 
para a divulgação de um de seus produtos, o 
liqüidificador Power Mix Silent, por meio do vídeo 
viral "O stand up do Liquidificador", publicado no 
site YouTube (migre.me/2h6LI). 

O vídeo, que retrata a utilização do produto 
em situações inusitadas e bem humoradas, 
tem duração de quase dois minutos e foi 
protagonizado e roteirizado pelo humorista Diogo 
Portugal, intérprete do personagem Elvisley, do 
programa Zorra Total. Segundo o ator, a ideia foi 
fazer um viral, ou seja, um comercial que não fosse 
exatamente uma propaganda, mas que chegasse 
ao consumidor em forma de entretenimento. 
Segundo ele, esse foi o grande desafio. 

"Para que o produto tivesse um resultado viral, 



Para Laurent Vergneau, vice-presidente de marketing da 
divisão de eletroportáteis da Electrolux, os resultados obtidos 
com a veiculação da campanha foram muito mais do que o 
esperado. "Tínhamos em mente o alcance de 50 mil visitas, 
mas já estamos chegando a 100 mil acessos", diz, explicando 
como partiu a ideia de criar esse tipo de campanha. "Como o 
produto é uma revolução no mercado, procuramos um jeito 
inovador de comunicar a novidade aos nossos consumidores. 
A Electrolux tinha a ideia de criar uma campanha de marketing 
viral já havia um tempo, e, coincidentemente, encontramos o 
Diogo Portugal. Durante esse encontro, como resultado de uma 
simples conversa, combinamos de levar o projeto em frente e 
trabalharmos juntos nisso." 

Em relação às vantagens que esse tipo de campanha 
proporciona, de acordo com Laurent Vergneau, a reposta é 
simples: "Se a campanha for ruim, ninguém vai compartilhar 
o vídeo com os amigos. Um de nossos desafios com esse 
lançamento é que o beneficio maior proporcionado por ele (o 
silêncio, no caso) não pode ser notado simplesmente vendo o 
produto, então o viral nos permitiu demonstrar o baixo ruído 
que o produto possui, algo que não conseguimos fazer nos 
pontos de vendas. Além disso, o conhecimento sobre o produto 
tem crescido de forma exponencial; e também utilizamos isso 
como ferramenta de comunicação interna", conta. 

Fazer humor visando ao marketing foi uma experiência 
diferente, segundo Diogo Portugal. "Em minha opinião, os 
comerciais mais marcantes são aqueles que prendem pelo 
humor. O produto é muito sugestivo pelo seu diferencial, um 
liqüidificador que não faz barulho! O barulho do liqüidificador é 

ele obrigatoriamente teria que ser divertido. Um dos grandes 
inimigos em shows de humor é o barulho irritante que compete 
com o humorista, muitas vezes tirando totalmente a atenção 
da platéia e fazendo com que ele se desconcentre e não tenha o 
mesmo rendimento. 

Às vezes, o ruído de uma máquina de imprimir, de um 
ventilador barulhento, de um copo que quebra ou, o pior de 
todos: de um 'liqüidificador', atrapalha. O comercial mostra a falta 
de sensibilidade que o funcionário de um bar tem em relação ao 
artista. No final, eu, no papel de humorista, me vingo do barman 
da melhor forma, com o humor, satirizando ele frente à platéia. 
O objetivo final foi unir dois produtos, o stand up comedy com o 
liqüidificador silencioso, mostrando que aquele barulho não só 
atrapalha o artista, como também irrita o público que está lá para 
assistir ao show, mas de forma divertida, gerando, assim, acessos 
e mais visualizações espontâneas", afirma Diogo. 



realmente multo irritante e o desafio era passar a mensagem 
ao consumidor de forma simples e leve", afirma, explicando o 
processo de criação do roteiro: "Eles me deixaram totalmente 
à vontade para criar os roteiros. De um total de cinco roteiros, 
o escolhido foi o primeiro a ser aprovado. 0 produto em si 
é muito sugestivo, e o mais legal foi saber que o pessoal de 
marketing da Electrolux está atento à nova mídia online. A 
internet vem ganhando espaço e é a grande tendência do 
mercado atualmente, pois você consegue medir o resultado e 
a aceitação de uma peça publicitária de forma imediata." 

Laurent Vergneau também afirma que esse modelo de 
campanha será uma tendência do marketing digital. "Esse 
tipo de campanha é muito alinhado com as novas maneiras 
de se comunicar com diferentes públicos (por meio das 
redes sociais). Nosso objetivo é que a Electrolux também seja 
considerada pioneira nesse tipo de comunicação", projeta. 
Ainda segundo Laurent, a campanha é uma oportunidade 
de estreitar o relacionamento da empresa com intemautas. 
"Queremos reforçar as estratégias de marketing do PowerMix 
Silent em todas as mídias e com todos os públicos. A criação 
dos vídeos virais foi uma maneira inovadora e descontraída 
de falar sobre o produto para nossos consumidores", explica. 

Comparando aos tradicionais meios de comunicação 
televisiva, o custo de produção de uma campanha online por 
meio de marketing viral pode ser muito mais baixo (migre. 

me/2k1K6). Ao mesmo tempo, o alcance é maior, permitindo 
falar com muito mais gente gastando menos dinheiro. Ou seja, 
essa é a receita perfeita para uma empresa divulgar sua marca 
de uma maneira mais simples e econômica.* 
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