
Trabalho, entretenimento e moradia. Es
ses foram alguns dos temas discutidos 
pela fabricante de eletroeletrônicos LG 
no Facebook. O projeto Life's Good L A B , 
desenvolvido pela Energy, criou uma pá
gina na rede social (www.facebook.com/ 
lifesgoodbr) para convidar os usuários a 
debaterem assuntos do dia a dia e propo
rem soluções e alternativas de inovação 
para algumas questões. O objetivo era 
aproximar a marca dos consumidores de 
forma inovadora e criativa. 

O conceito usado na ação foi o "crowd-
sourcing'" - geração de ideias e conheci
mentos por meio do compartilhamento 
online de informações e expertises espa
lhados pela imensidão das redes digitais. 
"Não queríamos apenas mais uma pági
na na internet ou um hotsite para trocar 
com esses consumidores experiências 

focadas no desenvolvimento de produ
tos que se adequem cada vez mais a suas 
vidas", argumenta Humberto de Biase, 
gerente geral de marketing da LG Elec
tronics Brasil. 

Além do público brasileiro - alvo da 
versão em português -, o projeto teve 
um desdobramento, em espanhol, para 
outros países latino-americanos: Chile, 

Peru, Venezuela, Colômbia, Argentina e 
Panamá (a coordenação foi da operação 
brasileira e, no decorrer dos trabalhos, a 
Energy dialogou com as operações da LG 
em todos esses mercados). 

A divulgação teve banners e filmes 
produzidos exclusivamente para a web, 
veiculados em portais capazes de atin
gir toda essa região, como MSN, Terra 
e Yahoo (além do próprio Facebook). Si
multaneamente, houve a integração com 
outras mídias sociais, como Twitter e 
YouTube. 

Para estimular a participação do pú-
blico, foram promovidos concursos com 
distribuição de prêmios: cursos no MIT 
(Massachusetts Institute of Technology), 
ingressos para corrida de Fórmula 1, te
levisores e notebooks. 

Profissionais de áreas distintas - mar-

http://www.facebook.com/


keting, tecnologia, moda e bem-estar, en
tre outras - foram convidados para me
diar os debates relativos aos temas pro
postos: Novo Morar, Novo Luxo, Relacio
namentos, Entretenimento, Educação, 
Trabalhando Melhor e Evolução do Bem-
Estar. Houve ainda a disponibilização de 
vídeos. Um deles mostrou a interação de 
um chimpanzé com um televisor 3D, que 
obteve mais de um milhão de views. 

O lançamento da plataforma foi prota
gonizado por Guy Kawasaki, consultor e 
investidor do Vale do Silício, em evento 
transmitido ao vivo no próprio Facebook. 
Durante a transmissão, a hashtag Life's 
Good L A B esteve entre os trend topics 
mundiais do Twitter. 

RELACIONAMENTO E INFORMAÇÃO 
Projetos como o Life's Good L A B estão 
inseridos em uma tendência de desenvol
vimento de ações de comunicação quali
ficada como "irreversível" por Fernando 
Taralli, presidente da Energy: "O novo 
consumidor, que está entrando agora 
no mercado, cada vez mais quer marcas 
com as quais dialogue." 

Esse contexto, destaca Taralli , torna 
o Facebook mídia extremamente eficaz 
para ações de relacionamento, pois além 
de ter índices elevadíssimos de audiên
cias, essa rede possibilita mensagens ex
tremamente direcionadas e assertivas. 

Segundo ele, os banners destinados à 
divulgação do Life's Good L A B veicula
dos no próprio Facebook geraram índi

ces de CTR próximos a 10%. "Se eu preci
sasse desenvolver novamente uma ação 
desse gênero, colocaria foco ainda maior 
nessa mídia", afirma Taralli. "Cada vez 
mais acho preferível trabalhar em am
bientes de redes, em vez de montar sites 
ou hotsites", acrescenta. 

Encerrada sua primeira fase, diz De 
Biase, da L G , o projeto gerou, como prin
cipal benefício, a interação e o estabele
cimento de uma relação de proximidade 
com o público. Mas também foram coleta
das informações objetivamente relevan
tes, todas elas classificadas e analisadas 
pela empresa patrocinadora. "Com isso, 
pudemos entender melhor como nossos 
clientes - e futuros - relacionam-se com 
nossa marca, o que esperam dela, e como 
podemos melhorar nossos produtos ba
seados nas interações do consumidor", 
destaca o gerente de marketing da L G . 

Agora, enquanto são preparadas novas 
ações para a comunicação da marca - en
tre elas, um projeto dedicado a ressaltar 
no Brasil a cultura coreana, também im
plementado no Facebook -, LG e Energy 
discutem novas etapas para o Life's Good 
L A B . "Esse é o primeiro grande projeto 
de crowsourcing de uma marca de ele-
troeletrônicos no Brasil. Após apostar
mos na inovação, também tivemos uma 
fase de aprendizado, e agora discutimos 
as melhores alternativas para sua conti
nuidade", finaliza Taralli. 

RESULTADOS 
Nos cinco meses da primeira etapa do 
projeto - encerrado em fevereiro -, a 
ação apresentou números expressivos. 
Aproximadamente 14 mi l ideias de ino
vação foram encaminhadas pelos usuá
rios da plataforma. Mais de 115 mi l pes
soas de sete países latino-americanos 
tornaram-se fãs da página no Facebook. 
O endereço virtual no Facebook teve 16 
m i l likes e adez m i l comentários. Desde 
o lançamento da ação, a marca LG foi 
citada 20 milhões de vezes nos murais 
do Facebook. Em novembro, dos 170 mi
lhões de usuários únicos do Facebook 
na região alvo do projeto, 156 milhões, 
ou seja, 92% do total, já haviam sido de 
alguma maneira impactados pela plata
forma. Um dos vídeos disponibilizados 
pelo projeto teve mais de um um milhão 
de views. O projeto contou com mais de 
1,5 bilhões de impressões de mídia. 
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