
INDICADORES/TENDÊNCIAS DE CONSUMO - MILLWARD BROWN

Falem de mim
Aparecer não é suficiente para a marca ser lembrada, muito menos para se tornar viral

As ações de branded content aparecem 
como uma poderosa ferramenta de ge-

ração de comunicação viral considerando-
se o cenário cada vez mais multimídia e a 
crescente segmentação dos consumidores. 
A base do branded content é fazer a mar-
ca aparecer. Aparecer, estar presente co-
mo uma forma de chamar a atenção para 
a marca é um instrumento muito antigo, 
embora historicamente não tenha sido co-
mercializado com esse objetivo. 

No entanto, para que a ação seja efi-
ciente não basta aparecer. A marca pre-
cisa ser exposta num contexto que tenha 
relevância para o consumidor para que 
seus efeitos sejam positivos. A relevância 
está intimamente ligada com a mensa-
gem que a marca tem trabalhado de for-
ma consistente na comunicação e que de 
alguma maneira gera uma conexão mais 
ativa com o consumidor.

Pesquisa realizada pela Millward Brown 
na semana após o término do Big Brother 
Brasil 11 (entre 17 e 20 de março de 2011) 
mostra que 60% se recordam de ter visto 
alguma marca no programa. As marcas 
que atingiram maior lembrança foram as 
patrocinadoras máster dessa edição. Com 
investimento consistente ao longo de to-
do o reality show, a probabilidade de es-
sas marcas serem mencionadas era maior. 

O destaque maior ficou para a Fiat, que 
sorteou prêmios nos momentos mais ten-

Recall das marcas expostas no Big Brother Brasil 11

sos/importantes: a formação de paredão, 
patrocinou provas de resistência e pre-
senteou tanto brothers quanto telespec-
tadores. Neste caso, os prêmios são a re-
levância da mensagem em linha com a 
proposta do programa. Em seguida vem 
Guaraná Antarctica, Niely Gold e Knorr, 
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Fonte: Millward Brown Bus - março de 2011

com ações constantes de product pla-
cement e que conseguiram gerar recall. 

Visibilidade da marca
Por outro lado, como explicar o recall 

de marcas não tão conhecidas ou que ti-
veram uma participação menos expressi-

va comparada aos grandes patrocinado-
res? A Rossi, por exemplo, presente pelo 
segundo ano consecutivo no reality show, 
não está na lista dos maiores anunciantes, 
mas promoveu uma prova do líder com 
um prêmio que, ao que tudo indica, aju-
dou a alavancar a visibilidade da marca 
presenteando o vencedor com um apar-
tamento no valor de R$ 250 mil.

O enorme contingente de internautas 
domiciliares, que chega a pouco mais de 
35 milhões segundo o NetView do Ibo-
pe Nielsen Online, e o crescente uso das 
redes sociais mostram o potencial deste 
novo ambiente para as ações de branded 
content. Os resultados de uma pesquisa 
feita no Millward Brown Bus, em maio,  
revelam que 89% dos internautas estão 
presentes nas redes sociais.

Apenas um em seis vídeos viraliza
No entanto, para que uma propagan-

da se torne efetivamente viral e trabalhe 
de forma positiva no sentido da constru-
ção da marca, precisa ultrapassar gran-
des desafios. Segundo Nigel Hollis, global 
knowledge da Millward Brown, o suces-
so da trajetória viral das marcas é muito 
raro e imprevisível. Em sua apresentação 
mais recente para a Advertising Research 
Foundation, o executivo resgatou o livro 
“Viral Marketing for the Real World”, de 
Watts, Peretti e Frumin. 

De acordo com os autores, “para cada 
caso de sucesso de produto com perfil vi-
ral, temos muitas outras tentativas malsu-
cedidas que muitas vezes nem sequer ou-
vimos falar. Portanto, prever quais ações 
podem ser bem-sucedidas é muito difícil 
ou praticamente impossível, mesmo pa-
ra os mais experientes profissionais”. In-
formações históricas sistematizadas pe-
lo YouTube confirmam esse comentário 
mostrando que menos de um em seis ví-
deos se torna viral.

Apesar da força das redes sociais 
como elemento gerador de buzz e, 
portanto, como ferramenta com 
potencial de comunicação muito forte, 
precisamos considerar alguns desafios 
que a marca deve enfrentar para se 
tornar viral:
• Ainda que o acesso às redes sociais 
seja significativo, poucos usuários 
postam informações e/ou repassam 
mensagens relacionadas a marcas 
e propagandas. O uso das redes 
sociais é limitado a criar e sustentar 
relacionamentos; é para “espiar” o que 
acontece com seus amigos e se manter 
atualizado. Nesse sentido, o poder 
multiplicador das redes sociais em si 
ainda é bastante limitado.
• O comportamento dos internautas 
nas redes sociais ainda é passivo e 
pouco interativo, mesmo sabendo 
que o consumidor está com o poder 
nas mãos e pode vir a ser um grande 
gerador de conteúdo.
• Os internautas reagem 
negativamente a comunicações que, 
de alguma maneira, “invadem” o seu 
universo pessoal. Nesse cenário, 
como as marcas poderiam ter uma 
conexão mais ativa? Como poderiam 
atuar buscando uma maior conexão? 
Como ir além do apenas aparecer? 
Como ser um gerador e multiplicador 
de um viral?

Sementes florescem nas mídias sociais
O sucesso das campanhas virais 

está vinculado ao que podemos 
chamar de “ninho inicial” ou o “estoque 
de sementes”. Quanto maior esse 
estoque, maior é o provável índice 
de multiplicação. Se consideramos 
apenas as redes sociais, esse estoque 
ainda tem um poder muito frágil, em 
função das suas características e 
perfil de uso, mostrando a extrema 
importância da comunicação 
integrada com os meios massivos. O 
que aprendemos é que a base para 
a formação deste estoque está no 
poder da criatividade que contempla 
capacidade de gerar impacto para 
a marca, possibilidade de buzz, 
celebridade, diferenciação e relevância 
da informação.

Uma análise feita entre o poder da 
criatividade e o potencial viral confirma 
que cases de marcas que tinham uma 
comunicação criativa e poderosa 
criaram um “estoque de sementes” 
robusto para falarem da marca e que 
depois foram disseminadas pelas redes 
sociais. O que veio primeiro: o ovo ou a 
galinha? Não importa. As comunicações 
virais de sucesso são definidas como de 
grande poder criativo, que aproveitaram 
o potencial das redes sociais para 
disseminação da marca.

O grande desafio das empresas é 
iniciar uma campanha com poderosa 

criatividade e conseguir, de alguma 
maneira, prever como a mensagem 
pode se multiplicar pelo mundo 
digital. Nesse cenário, as redes 
sociais são ferramentas poderosas de 

Fonte: Millward Brown Bus Online - maio 2011

Perfil: Homens e mulheres/classes A,B e C/Idades (18 a 64)

Base: 1063 (SP, RJ, região Sul e região Nordeste)

89% dos internautas brasileiros usam redes sociais
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As atividades dos internautas nas redes sociais estão muito 
voltadas para o “relacionamento virtual”

multiplicação espontânea que podem 
trabalhar a favor ou contra a marca. É 
uma grande oportunidade, mas pode 
também ser um risco que as marcas 
precisam se preparar para enfrentar.
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