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o clipe, gravado em formato 
de plano s e q u ê n c i a em feve
reiro deste ano em Rio Negro, 
no Paraná, Leo canta a m ú s i c a 
caminhando por uma casa onde 

vai encontrando amigos e músicos que o acompanham, até todos 
se reunirem em uma sala e cantarolarem juntos a canção. Depois 
de postado no YouTube, em apenas uma semana o vídeo já possuía 
mais de dois milhões de visualizações. "O clipe de Oração nos deu 
visibilidade nacional. Não t ínhamos ideia de que isso iria acontecer, 
osso objetivo era fazer um v ídeo bonito para passar aos amigos. 
Sabe aquela coisa de 'daqui a uns anos quero mostrar isto para meus 
filhos? Foi isso", declara Diego Plaça, o baixista. Hoje, com quase sete 
milhões de visualizações pelo canal oficial da banda no YouTube, 
a agenda está repleta de shows marcados por todo o Brasil. "Nosso 
dia a dia agora está dividido entre p rodução do disco, realização de 
shows e entrevistas. Além disso, alguns de nós largaram seus empre
gos para se dedicarem à banda", diz. 

Mesmo que de uma forma não intencional, o resultado positivo e 
imediato proporcionado pelo clipe da música Oração nada mais 
é do que buzz marketing. A qualidade musical e o formato curioso 
de gravação - em que o espectador se surpreende durante os seis 
minutos sem cortes do vídeo - fez com que o compartilhamento 
na web fosse mais rápido do que os próprios integrantes da banda 
esperavam. "Hoje, o vídeo está com mais de 6,7 milhões de visuali
zações, e continuamos com a mesma estratégia em que sempre 
acreditamos: comunicação direta com o público pelas redes sociais. 
Claro que agora é tudo em uma maior proporção", completa Diego. 

Não devemos confundir buzz marketing com mais uma forma de 
se fazer marketing, nem com um sinônimo de marketing virai. "De 
uma maneira bem simples, buzz (zumbido) marketing foi cunhado 
para denominar aquilo que se torna popular, o 'bochicho', aquilo 
que se comenta de forma frenética. Marketing virai vem a ser a 
estratégia de marketing utilizada para produzir o buzz, que depende 
da participação de pessoas previamente selecionadas. Já o boca a 
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boca seria a tática de 'contaminação' usada pelo marketing viral. 
Assim, o planejamento nasce do marketing viral, pretende ser 
difundido pelo boca a boca, com o objetivo de gerar o buzz sobre 
determinado tema, produto, marca etc", explica Paulo Rubini, 
consultor de marketing e diretor de relacionamento da agência 
Mkt360GraUS (wwwjnkt360graua.com.br) 

Por promover o compartilhamento pelo próprio público que 
curte uma campanha, o buzz marketing torna-se uma estraté
gia mais rentável para as empresas. "O fato de um usuário reco
mendar um con teúdo que carrega uma marca representa algo 
bastante relevante para o anunciante. Não apenas pelo fato de 
potencializar os investimentos de mídia, mas porque ele 'reco
menda' aquele con teúdo que é relevante. A marca passa a ter 
tal usuário como seu 'endosser'. Portanto, uma ação contendo 
um viral bem-sucedido é muito rentável em uma perspectiva 
que extrapola custos por impacto", ressalta Michelle Matsumo, 
diretora geral da agência One Digital (www.one.com.br). 

Já Moacyr Netto, diretor de criação e convergência da agên
cia DM9DDB (www.drn9ddb.com.br), declara que é preciso des-
construir o mito de que fazer coisas para a internet ou redes 
sociais é barato. "Será baratinho se o resultado que você per
seguir t a m b é m for barato. Existe toda uma engenharia por trás 
desse tipo de campanha, os vídeos são muito bem dirigidos e 
acabados, a estratégia de redes sociais e divulgação espontâ
nea, a mídia envolvida, a relação com parceiros de peso... Isso 
do ponto de vista de custo. Do ponto de vista de reverberação, 
existem grandes campanhas em outros meios que reverberam 
muito nas redes também, não precisa ter nascido digital", opina. 

Buzz marketing como mistério 
Segundo o indiano especialista em marketing Abhinash Jena, 
no artigo How does buzz marketing works out (www.projectguru. 
in/pubiications/?p=56) o buzz pode proporcionar u m sucesso 
imediato quando a marca n ã o está explícita na campanha: 
"Não mencionar a marca ou ocultar a in tenção comercial, por 
exemplo, pode ampliar o poder do buzz marketing, no entanto 
algumas ações podem ser consideradas como antiéticas. É 
importante que o link para a marca n ã o seja muito óbvio, pois 
pode resultar em uma resistência por parte do público-alvo". 
Tal resistência se refere ao fato de a população estar muito 

acostumada a ver propagandas em tantos formatos que já n ã o 
dá tanta importância ao que é dito sobre determinado produto 
ou marca. Diante disso, mudar a forma com que se faz pro
paganda para conseguir prender a a t enção do público e, em 
alguns casos, ocultar a marca, pode até ser um grande passo. 

Exemplo desse tipo de ação é o vídeo que foi postado no 
YouTube no início do ano passado, em que a apresentadora 
de TV Fernanda Lima insinua fazer uma gravação caseira de 
um momento de intimidade com o marido, o modelo e ator 
Rodrigo Hilbert. Uma semana após o "suposto vazamento" do 
vídeo - que teve mais de um milhão de views e comentár ios 
nos principais meios de comunicação, sites de assuntos gerais 
e revistas de personalidades -, a Johnson & Johnson esclare
ceu o vídeo em uma coletiva de imprensa, apresentando o gel 
lubrificante K-Y 2 em 1 Massage e seu "casal-propaganda". A cam
panha, desenvolvida pela BorghiErh/Lowe (www.borghierhiowe. 
com.br), depois de desvendada, foi a lém da web. "Conhecidos 
do público como símbolos de um relacionamento saudável, 
Fernanda e Rodrigo foram escolhidos para ilustrar toda a cam
panha. A in tenção era justamente causar um buzz a respeito de 
um vídeo que 'vazou' na internet com cenas picantes entre os 
dois. Além do virai, a campanha contou na sequência com um 
filme, a lém de anúncios em revistas e de materiais nos pontos 
de venda. Essa é uma autênt ica campanha integrada, que nas
ceu na web, utilizou o RP, desdobrou-se para a mídia impressa 
e o ponto de venda, com o aval de duas celebridades absoluta
mente pertinentes ao target e à marca", declara José Henrique 
Borghi, presidente da BorghiErh/Lowe. 

A Seda t a m b é m mostrou competênc ia ao causar buzz 
quando conquistou a primeira página dos principais portais 
de moda e fofoca exibindo as fotos da apresentadora de TV 
Adriane Galisteu e da atriz Tais Araújo usando modelos iguais 
de um vestido em um mesmo evento realizado em São Paulo. O 
fato, dado como "saia justa" nas reportagens dos sites, foi escla
recido alguns dias depois, quando a Seda alegou ter contratado 
as duas celebridades para promover um novo xampu da marca. 
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Um exemplo atual de campanha online que tem gerado 
buzz por todo o mundo, inclusive no Brasil, é a Being Henry, 
desenvolvida pela Less Rain (wwwJesnain.com) para apresentar 
o carro Range Rover Evoque. No hotsite da campanha, o usuá
rio assume todas as decisões de Henry em um game em vídeo 
interativo, que possui nove histórias originais e que podem che
gar a 32 finais diferentes. Todos eles levam Henry a adquirir o 
Range Rover Evoque. 

Existe hora certa para lançar campanhas de buzz 
marketing? 
Parece uma ques tão pouco importante, po rém é imprescindí
vel saber "casar" uma campanha com o que vem ocorrendo na 
realidade. Paulo Rubini dá como exemplo de fracasso a inten
ção da RedBull de distribuir seu produto em meio a uma tragé
dia ocorrida em uma es tação de met rô em São Paulo. "Sem um 
bom planejamento, o suposto buzz pode se tornar um tormento 
ou produzir efeito negativo para a marca. Lembram da ação do 
RedBull na cratera do met rô em SP? A marca pretendia gerar 
um buzz por mídia espontânea, mas a repercussão foi negativa 
pela pe rcepção de que a marca usava de um desastre com con
sequências terríveis para se promover", conta. Para que os pro
fissionais de marketing n ã o caiam no mesmo erro, Paulo apre
senta os 16 princípios de Andy Sernovitz, autor do livro Word of 
mouth marketing (Marketing boca a boca), que ensinam como 
fazer sucesso no modelo: 
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Integração com as redes sociais 
Há pouco mais de um mês, a Nissan do Brasil apresentou a 
picape Frontier de uma forma bem diferente do que outras 
montadoras v ê m fazendo para promover seus lançamentos. 
Na campanha, desenvolvida pela Lew'Lara\TBWA (wwwJewia-
ratbwa.com.br) a pergunta "Você quer uma picape que tenha 
cavalos ou pôneis?" introduz uma história bem-humorada, na 
qual diversos pôneis cantam e convidam o público a atolar 
com eles na lama. Tal estratégia visa promover os 172 cavalos 
do motor da Nissan Frontier. Na versão especial para a inter
net, o vídeo é seguido de uma mensagem que intima o usuá
rio a divulgar imediatamente o v ídeo para dez pessoas, senão 
a "Maldição do Pônei" poderá atingi-lo. Tal maldição é deixá-lo 
eternamente com a música do Pônei Maldito na cabeça. "Hoje, 
temos mais de nove milhões de views no YouTube. Quanto é 
isso em dinheiro? O buzz é mídia gratuita. Para a Nissan, foi custo 

zero. E o fato de você comentar com os amigos traz ainda mais 
credibilidade para a mensagem. De qualquer forma, você pre
cisa de um marketing tradicional fora do comum. O comercial 
dos Pôneis Malditos é muito engraçado, todo mundo ri quando 
passa na TV. Se fosse algo tedioso, não teria at ivação online que 
ajudasse", declara Manir Fadel, vice-presidente de criação da 
Lew'Lara\TBWA. 

Ao acessar o site www.maidicaodoponei.com.br o usuário é 
encaminhado para o aplicativo do Facebook, produzido pela 
Pivot Produtora Interativa (www.ppivotcom.br), que apresenta 
um filme introdutório no qual o pônei explica como é possí
vel livrar-se da maldição. O usuário pode gravar sua própria 
maldição e enviar aos seus amigos um vídeo personalizado 
com a sua voz distorcida ou compartilhar uma das maldições 
predefinidas. Os amigos amaldiçoados receberão um post em 
seu mural durante cinco dias, até que acessem o aplicativo, 
compartilhem e livrem-se da maldição. "Hoje, não há campanha 
sem ativação em mídia social. Difícil é fazer bem feito. No nosso 
caso, deu certo e atingimos o objetivo, que é fazer os próprios 
usuários espalharem a nossa campanha. Não espe rávamos 
tanto sucesso apesar de termos trabalhado para isso. A corrente 
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com a maldição do pônei grudada no comercial que está no 
YouTube ajudou muito na viralização, apoiada t a m b é m com a 
ação no Facebook", diz Manir. Por cinco dias seguidos a campa
nha esteve nos trending topics do Twitter no Brasil e por quatro 
dias no mundo, a lém de receber cerca de 450 mil menções . Com 
a campanha, a fanpage da Nissan ganhou mais de 57 mil novos 
fãs, o aplicativo dos Pôneis Malditos ultrapassou 500 mil visua
lizações e mais de 27 mil maldições foram enviadas. No ranking 
de fanpage de montadoras, a Nissan passou de 14 a para 3 a . Tudo 
isso somente na primeira semana do lançamento da campanha. 

A primeira ação de in tegração com o Facebook no Brasil 
foi l ançada pela One Digital para a Nextel, em que o ator Fábio 
Assunção interpretava o psicanalista Dr. Saulo que reve
lava curiosidades sobre seus pacientes - amigos do usuár io 
no Facebook - em um v ídeo que era o centro da campanha. 

Planejada para gerar buzz, deu certo. "A agência criou o con
ceito 'ser feliz é ser quem você é', que era adequado e somava 
à campanha como um todo. O v ídeo n ã o apenas tinha um 
c o n t e ú d o interessante, mas foi planejado para ser facilmente 
'viralizável'. O usuár io n ã o só escolhia os pacientes do Dr. 
Saulo entre seus amigos da rede social, como t a m b é m fazia 
parte da história. Ao final, a opção de publ icação desses vídeos 
nos murais dos participantes era u m step em destaque e bas
tante simples em termos de usabilidade. Além disso, o v ídeo 
t a m b é m era integrado ao mobile em uma ação de Call Back. 
Ou seja, o Dr. Saulo ligava para aqueles que participavam da 
campanha. Esse elemento surpresa foi muito comentado 
em várias redes sociais e alavancou bastante o interesse em 
realizar a exper iência proposta pela ação", declara Michelle 
Matsumo, diretora geral da One Digital. 
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A escolha pelo Facebook como principal área de contato com 
o target t a m b é m foi estratégica para a campanha da Nextel. "É 
nessa rede que se concentra a maioria do público de interesse 
da marca. Um público qualificado e trendsettef, diz Michelle. A 
campanha esteve no ar durante seis meses, per íodo em que a 
One Digital mensurou o resultado do aplicativo. "Mais de 200 
mil vídeos foram feitos, e tivemos cerca de 500 mil visualiza
ções dos vídeos publicados. O tempo méd io de interação foi 
de sete minutos, aproximadamente, e tivemos cerca de oito 
milhões de impactados somente na fase de integração com o 
Facebook", revela Michelle. 

Buzz bem-humorado: quem não quer rir e divulgar 
histórias cômicas? 
Ed, o Nerd, um taxista chamado Silas Simplesmente e um emo 
chamado Eloy. Três personagens interpretados pelo humorista 
Marco Luque para contar, de maneiras diferentes, as vanta
gens de ter uma iConta Itaú. Foi assim que a DM9DDB planejou 
a campanha, lançada em junho deste ano. "Tivemos muitas 

discussões saudáveis com o Luque e com o cliente para defi
nir exatamente o peso do produto e o entretenimento em cada 
material. Nos vídeos do produto, contextualizamos os features 
da iConta dentro de histórias bem-humoradas. E, para deixá-los 
ainda mais atrativos, sugerimos a criação de um personagem 
inédito para o Luque: Ed, o Nerd, que ficou rico e continua mais 
nerd do que nunca, com orgulho. A estratégia deu tão certo que 
o v ídeo do Ed é o mais assistido, ou seja, passamos as mensa
gens divertindo as pessoas e surpreendendo", relata Moacyr 
Netto, diretor de criação e convergência da DM9DDB. 

Por se tratar de um produto que nasceu para os canais digi
tais, a campanha foi desenvolvida totalmente para a web. "A 
pert inência entre o produto e a mídia são fundamentais para 
o sucesso da campanha. Foi uma opção estratégica para posi
cionar o produto", diz Moacyr, que defende a comédia como 
um gênero ideal para gerar o compartilhamento na web. "Está 
na essência humana compartilhar, e isso nem sempre tem a ver 
com o que a marca necessita dizer, mas sempre com as sensa
ções que queremos passar para os nossos amigos. Nesse caso, 
juntamos as duas coisas. Não tem nada mais poderoso que a 
oportunidade simples e prática de fazer um amigo rir", diz. 

O vídeo de Ed, o Nerd, a lcançou quase 800 mil views em 
menos de um mês, o do emo Eloy ultrapassou 700 mil e o do 
taxista Silas chegou a quase 600 mil visualizações. Segundo 
Moacyr, para que a ideia tida pela DM9DDB fizesse sucesso 
haveriam de encontrar um personagem ideal para apresentar 
o produto. "Parte do sucesso da campanha se deve a encarar a 
internet como um meio de massa eficaz, capaz de comportar, 
hoje, uma campanha massiva de l ançamento de produto, com 
investimentos relevantes e cuidados de planejamento, execu
ção e p rodução generosos. Ao usar a linguagem e os valores 
da internet, trouxemos a modernidade que o produto deman
dava e conseguimos, de forma natural e divertida, transmitir 
seus atributos. No planejamento da campanha buscamos uma 
personalidade que tivesse atributos semelhantes no seu DNA, 
por isso optamos pelo Marco Luque: um cara que tem perso
nagens ilimitados, nasceu no ambiente digital e, para iniciar a 
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campanha, ofereceu um show grátis no YouTube para todo o 
Brasil (youtu.be/ksaHXEKCtMo). Com u m ótimo produto e esse 
equilíbrio entre mensagem e entretenimento, t ínhamos uma 
ótima expectativa para o resultado da campanha, que feliz
mente se confirmou e até surpreendeu." 

Bastante cotado no mercado. Marco Luque t a m b é m faz 
parte da campanha da Claro, juntamente com o ex-jogador 
Ronaldo, para promover os tablets e smartphones vendidos 
pela operadora. Assinados pela Ogilvy & Mather (www.ogiivy. 
com.br) os dois vídeos de três minutos cada, em formato de 
talkshow com auditório, geraram buzz imediato devido ao bom 
conteúdo, segundo Daniel Tártaro, diretor de integração digital 
da agência. "Se você tem um bom conteúdo, as pessoas vão que
rer mostrar isso para as outras, vão querer compartilhar suas 
experiências. Uma excelente p rodução é fundamental. O vídeo 
é a forma mais confortável de consumir um con teúdo na web. 
Queremos que as pessoas se divirtam e compartilhem esses 
momentos com os outros, esse é o objetivo da campanha", diz. 

Em um diálogo bem leve e natural, Ronaldo e Marco Luque 
falam sobre as funcionalidades dos aparelhos em meio a 
comentár ios bem-humorados. O carisma dos protagonistas 
conquistou o público e gerou uma rápida disseminação da 
campanha na web. "Em um dos vídeos tivemos mais de um 
milhão de visualizações em menos de um mês. A estratégia foi 
dar ignição no con teúdo em canais que tenham aderência com 
o público e esperar que eles façam o resto." 

Lançado n ã o tão recentemente, o vídeo da campanha online 
da UOL para divulgar a Emprego Certo, em que um massagista 
de modelos se queixa de sua profissão, a Borghierh/Lowe pen
sou na estratégia como um buzz marketing, primeiramente lan
çada no canal virtual. "Com o sucesso de views e o buzz causado 
ao redor dela, resolvemos t ambém veiculá-la em outros meios, 
como TV e cinemas. Ao criarmos o filme, decidimos utilizar 
uma linguagem bem-humorada e divertida, que comunicasse 
de maneira inusitada e diferenciada", declara José Henrique 
Borghi, presidente da BorghiErh/Lowe, que revela o resultado 

impressionante a lcançado com a campanha. "Sucesso absoluto 
na internet, com mais de dois milhões de views no YouTube em 
apenas uma semana, o filme Massagista foi shortlist em TV no 
Festival de Cannes de 2009, além de prata no Wave Festival e 
no CCSP e bronze no El Ojo de Iberoamerica." 

De curioso morreu o gato... 
... e como ainda morrem gatos, então! Curiosidades atraem e 
são razão de muito burburinho na web. Em 2006, por exemplo, 
a Dove a lcançou mais de 40 mil visualizações no primeiro dia 
em que postou no YouTube a campanha produzida pela Ogilvy 
& Mather (www.oguvy.com.br) de Toronto. O v ídeo exibia todo o 
processo de cons t rução de um outdoor, desde a maquiagem da 
modelo até os retoques da foto feitos no Photoshop, para pro
mover a seguinte mensagem: "Não é de admirar que nossa per
cepção de beleza esteja distorcida". Em apenas um mês, mais de 
um milhão e 700 mil pessoas já haviam assistido ao vídeo. Hoje, 
ele ainda é usado como referência de marketing virai e possui 
mais de treze milhões de visualizações. 
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Recentemente, houve comentários na internet de que estava 
sendo gravado um clipe da música Eduardo e Mônica, da Legião 
Urbana. A banda, que acabou em 1996, ano em que o vocalista 
e compositor Renato Russo faleceu, ainda m a n t ê m milhares de 
fãs pelo Brasil, e a notícia sobre o suposto clipe despertou muita 
curiosidade no público. Semanas depois, em junho deste ano, 
a Vivo postou sua campanha do Dia dos Namorados apresen
tando um vídeo criado pela Agência Africa (pt-brJacebook.com/ 
agenciaafrica) com produção da 02 Filmes (www.o2fUmes.com) 
em que os atores Pedro de Vitto e Thais Medeiros interpretam 
Eduardo e Mônica em dias atuais, mostrando a utilização de celu
lares, smartphones e tablets. Em dois meses, o vídeo ultrapassou 
oito milhões de views no canal oficial da Vivo. 
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Atingindo o número de views desejado 
As ferramentas são gratuitas: YouTube, Facebook, Twitter... São 
fáceis t a m b é m e possuem uma grandiosa gama de usuários. 
Mesmo com todas essas vantagens, não é simples desenvolver 
uma campanha de buzz marketing. "O fato de o YouTube ser 
gratuito, fácil de ser usado e de grande alcance não significa 
garantia para um vídeo se tornar popular. É necessár io muito 
suor e planejamento para se conseguir um sucesso de buzz. 
Entretanto, a chance de sucesso a partir da internet é muito 
maior e mais barata do que nos meios tradicionais", declara 
Paulo Rubini, que lista algumas dicas de Dan Arckman, da agên
cia The Comotion Group (www.tbecomotioiujTanp.cam). para 
quem busca alta visibilidade no YouTube: 

Para Michelle Matsumo, o segredo para que uma campanha 
cause o buzz na web é entender o usuário. "Deve-se saber o 
que interessa a ele e a seu grupo, entregar esse con teúdo de 
forma a atendê-lo e surpreendê-lo e, claro, formatar o projeto 
de maneira a facilitar a ques tão da 'viralização' em termos de 
usabilidade: tem que estar em destaque e ser rápido e simples. 
Basicamente, o usuário deve sentir uma simplicidade na ação 
proposta, aliando fatores de seu convívio de forma a transportá-
-lo para dentro da comunicação." 

Além das ferramentas indicadas por Dan Arckman, Paulo 
Rubini sugere outras duas para acompanhar o buzz causado 
pelas campanhas: "Principalmente no meio digital, indico a fer
ramenta gratuita Google AnalytiCS (www.soo8le.com/analytlca) 
e a paga Brandviewer (www.brandvieweT.comj»:). Esta segunda 
mede a 'temperatura' da marca na rede, indicando opiniões 
positivas, neutras e negativas. Além disso, fornece gráficos 
com a evolução da visibilidade por período. Ou seja, você pode 
monitorar o resultado de uma ação virai dentro de um per íodo 
determinado", diz. 

Quantas das diversas campanhas apresentadas nesta repor
tagem você já divulgou para seus amigos? No mín imo duas, n ã o 
é mesmo? Sentir que descobriu algo interessante na web e que
rer compartilhar faz parte dos momentos mais agradáveis que 
passamos em frente à tela de um computador. Logo, pode-se 
compreender o poder do buzz marketing e passar a pensar de 
forma estratégica para que o buzz seja gerado nas campanhas 
online - sejam elas interativas ou não, publicadas no Facebook, 
no YouTube ou em qualquer outra rede. E n ã o é para desani
mar diante das grandes p roduções de agências de publicida
des reconhecidas. É para se inspirar! Nem sempre é preciso 
investir pesado para lançar uma campanha de buzz marketing. 
Lembre-se do clipe de Oração, d'A banda mais bonita da cidade 
(no início desta matéria), no qual vários amigos se juntaram, 
cada um arcando com suas despesas, simplesmente para se 
divertirem ao gravar um vídeo interessante, mas que foi parar 
até no programa Fantástico, da Rede Globo. 
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http://www.tbecomotioiujTanp.cam
http://www.soo8le.com/analytlca
http://www.brandvieweT.comj%c2%bb
Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 86, p. 48-58, set./ out. 2011.




