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CROWDSOURCING

Consumidor vira sócio da nova Ruffles
Concurso dará participação nos lucros de 1% para a receita escolhida pelos internautas
Por JANAINA LANGSDORFF jlangsdorf@grupomm.com.br

O marketing colaborativo — ou crowd-
sourcing, como vem sendo chamado glo-
balmente — chegou à divisão dos lucros 
com os consumidores. Promoção cria-
da pela PepsiCo, a multinacional pagará 
1% das vendas do novo sabor da batata 
Ruffles ao vencedor do concurso “Faça-
me um sabor”.

São três finalistas no concurso: o enge-
nheiro mecânico Helder Lanzoni, com o 
sabor Strogonuffles, a publicitária Lilian 
Kaeny, autora da versão Yakissoba, e o es-
tudante de biomedicina Eduardo Caves-
sin, inventor do HoneyMoonstard. Cada 
um deles já recebeu R$ 20 mil em barras 
de ouro e ainda participa de um filme cria-
do pela AlmapBBDO, que começou a ser 
exibido na TV na sexta-feira passada. “Não 
podemos mais achar que a marca perten-
ce a uma empresa. A marca pertence aos 
consumidores”, sustenta Renata Figuei-
redo, diretora de marketing da PepsiCo.

Além de provar as criações, que aca-
bam de chegar às gôndolas do País,  o con-
sumidor poderá votar na sua Ruffles favo-
rita pelo site da marca (www.ruffles.com.
br). O novo sabor da “batata da onda” será 
anunciado em outubro, quando a novida-
de se transformará em produto de linha. 

O ganhador receberá então mais R$ 50 

mil em barras de ouro e durante seis me-
ses embolsará participação sobre o fatu-
ramento líquido.

“Além da aproximação com o público 
e a renovação da marca, a ação já apre-
sentou resultados em negócios, como au-
mento de market share e recorde em ven-
das durante a realização da campanha em 
outros países”, garante Renata, referindo-
se à performance na Inglaterra, Austrá-
lia, Turquia e África do Sul. Atualmente, 
a campanha é realizada também na Es-
panha e Colômbia. O Brasil, contudo, é o 

recordista da campanha: quase dois mi-
lhões de inscritos desde fevereiro, quan-
do a promoção foi lançada.

A previsão da PepsiCo é que os novos 
sabores representem até 15% de 25 mi-
lhões de embalagens de Ruffles vendidas 
ao mês no Brasil. Segundo a empresa, é 
o maior investimento da história de co-
municação da marca, que em 2011 com-
pleta 25 anos de existência.

Atualmente, a Ruffles pode ser encon-
trada nos sabores Original, Cebola e Sal-
sa e Churrasco. O produto trabalha ainda 

Renata Figueiredo, da PepsiCo: promoção ampliou market share e renovou a marca
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Gafisa segue a
onda colaborativa

As ações de marketing 
colaborativo têm ajudado também 
a reforçar o conceito “grandes 
ideias para viver bem”, da Gafi sa. 
No dia 16 de julho, a construtora vai 
veicular um anúncio na Folha de S. 
Paulo revelando o nome de um novo 
empreendimento, escolhido entre 
mil sugestões enviadas por meio de 
página no Facebook.

“A ideia é viabilizar sugestões de 
quem não entende de construção 
nem arquitetura. É uma forma de 
valorizar e estimular a criatividade 
do consumidor com insights que 
pode ter para um edifício onde ele 
mesmo poderá morar”, diz Ricardo 
John, diretor executivo de criação 
da Giovanni+Draftfcb, agência 
da Gafisa.

Chamado “Edifício colaborativo”, 
o projeto começou em 13 de junho 
e prevê agora o recebimento de 
recomendações para a construção 
da piscina, atividades para a 
área de lazer e dicas para o 
reaproveitamento da água da chuva, 
entre outras.

com edições limitadas, como as versões 
de Pizza e Fresh Lemon, comercializadas 
durante o verão, e oferece também a va-
riante Fit, que possui 75% menos gordu-
ras saturadas e 25% menos sódio.
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