
Fortalecer a presença no Facebook 
deve ser encarado como mais um 
passo de uma empresa em sua es-
tratégia de marketing digital. Para 
falar um pouco sobre isso e apre-
sentar aos leitores um bom exemplo 
de publicidade dentro da rede social 
mais popular do mundo, conversa-
mos com Vitor Elman, sócio e dire-
tor de criação da Cappuccino Digital 
(www.cappuccinodigital.com.br), 
agência responsável pela criação e 
o desenvolvimento da campanha da 
pastilha Mucoangin (www.facebook. 
com/mucoangin) 
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http://www.cappuccinodigital.com.br
http://www.facebook


WIDE Um dos recentes trabalhos lançados pelo Laboratório 

Boehringer (www.boehringer-ingelheim.com.br). em parceria com 

a agência Cappuccino Digital, envolveu a criação e o desenvolvimento 

da campanha da Mucoangin no Facebook. Quais eram as principais 

necessidades e expectativas de vocês em relação a esse projeto? 

VITOR O cliente tem a necessidade de ganhar espaço na catego-
ria. Por ser um remédio relativamente novo no mercado, nosso 
objetivo é o de gerar awareness. Além do conhecimento, tam-
bém existe o desafio de informar as pessoas sobre o diferencial 
do remédio para a garganta, uma vez que o mercado é invadido 
também por outros players. Nossa expectativa é a de atingir um 
grande número de pessoas entre 18 a 35 anos e envolvê-las em 
um relacionamento com base em dicas e muito bom humor, pois 
sabemos que é a primeira coisa que a dor de garganta nos rouba. 

WIDE Quais são as maiores vantagens de realizar uma campanha 

dentro do Facebook? 

VITOR Certamente, uma das maiores vantagens é a de você estar 
onde sua audiência está. No nosso caso. pela faixa etária e classe 
do público-alvo, o tiro era certeiro. Além disso, no Facebook 
o spread é natural, as ferramentas e a cultura já estão lá. E, por 
último, a campanha começa com um impacto, mas retém por um 
relacionamento. Ao curtir a página, o público continua em con-
tato com a marca que, se fizer um trabalho bem feito, pode man-
ter esse canal de contato. Nossa estratégia vem atingindo ótimos 
resultados de interação do público tanto em comentários como 
em likes. Aliás, dependendo do seu objetivo, o Facebook permite 
a utilização de outras métricas de engajamento. 

WIDE Sobre as redes sociais, até pouco tempo o Facebook não era 

tão popular no Brasil como o Orkut. Em que momento o mercado 

brasileiro percebeu que a maior rede social do mundo seria um 

novo canal para se investir em ações e campanhas de marketing? 

Quais as características presentes no Facebook que atraíram o mer-

cado publicitário? 

VITOR O aumento no investimento em ações e campanhas de 
marketing no Facebook começou somente neste ano de 2011. 
Ele veio juntamente com o próprio aumento da audiência bra-
sileira na rede. Eu diria que não foram somente suas caracterís-
ticas, mas o seu sucesso que atraiu o mercado publicitário. Nós 
vamos onde a audiência está. É claro que o Facebook oferece 
facilidades que até então o Orkut não oferecia. No Facebook, 
você pode criar páginas para sua marca, muito mais customi-
zadas e atraentes do que em seu rival e que podem ser acessa-
das mesmo que a pessoa não esteja logada (coisa que o Orkut 
implementou há pouco tempo). A criação de aplicativos tam-
bém sempre foi muito mais fácil, desde o alcance das APIs, que 
permitem acessar informações do usuário etc., até a própria 
aprovação, que sempre foi muito rápida. Além disso, tem uma 
preocupação com relatórios que, apesar de ainda não tão com-
pletos, ajudam no monitoramento da campanha. 

WIDE Falando sobre o marketing no Facebook para a pastilha 

Mucoangin, quais tipos de ações presentes na campanha chamam 

mais atenção, em sua opinião? 

VITOR A campanha foi criada com base em pesquisas realiza-
das que constataram que as pessoas quando têm dor de gar-
ganta se sentem incompreendidas, pois ninguém percebe de 
cara que ela está com esse incômodo. Isso, juntando com o fato 
de que comer, falar ou cantar são praticamente impossíveis, 
a vida social da pessoa vai praticamente embora. Ela vira um 
homem das cavernas. Justamente por isso brincamos com um 
aplicativo que mede a sua vida social no Facebook e lhe dá o 
quanto homem das cavernas você está, com direito a transfor-
mar sua foto em uma perfeita criatura primitiva. E não para por 
aí. Nós. assim como o Mucoangin, ajudamos as pessoas com 
piadas, cartões postais para pôr a foto dos amigos, convites para 
mandar, tudo isso para que melhorem suas avaliações quando 
usarem o aplicativo novamente. 

WIDE Entre as novidades da campanha, foi desenvolvido um vídeo 

com o grupo teatral "As Olívias". Nele, as integrantes demonstram 

formas inusitadas de se livrar da dor de garganta por meio de um 

humor característico delas. Como surgiu a idéia de investir nesse 

vídeo e qual o papel dele no contexto geral da campanha? 

VITOR Queríamos uma campanha diferenciada e que unisse 
conteúdo e mídia. "As Olívias" tinham uma websérie de sucesso 
que já atingia um grande público dentro do nosso target. Ele fun-
ciona como um jeito de informar e comunicar sobre o remédio 
de uma maneira totalmente diferente de propaganda, ao mesmo 
tempo em que divulga a ação como um todo. As pessoas utilizam 
diversas formas "alternativas" para curar a dor de garganta, e que-
ríamos justamente brincar com esse fato, ao mesmo tempo em 
que reforçamos a necessidade de um remédio que alivia, mas 
também combate a dor de garganta. O vídeo ficou superdiver-
tido e teve comentários hilários, desde pessoas querendo casar 
com a Cris até elogios pelo formato inovador de publicidade. 

WIDE Qual o perfil da equipe envolvida na produção dessa campa-

nha? E em quanto tempo foi desenvolvida, desde o planejamento até 

a estreia oficial? 
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http://www.boehringer-ingelheim.com.br


"DESDE O L A N Ç A M E N T O JÁ 

FIZEMOS DIVERSOS AJUSTES. 

ISSO É U M A G R A N D E V A N T A G E M 

DO ONLINE: A POSSIBILIDADE DE 

T E S T A R 'AO VIVO' E T R O C A R A 

R O D A D O C A R R O C O M ELE E M 

M O V I M E N T O " 

ViTOR O perfil da equipe é extenso. Tivemos a equipe de plane-
jamento, a equipe de mídia, gerente de projeto, diretores de arte, 
programadores Action Script, programadores PHP, webmakers 
e uma produtora de video, todos envolvidos na campanha. Do 
planejamento até a estreia oficial levamos aproximadamente 
um mês. Foi uma correria maluca e todo mundo se engajou 
muito pelo projeto. 

WIDE Antes de conseguir chegar à fórmula ideal, foi necessário 

que vocês realizassem algumas avaliações, certo? Quais tipos de 

testes foram utilizados nessa campanha da Mucoangin antes de 

ser colocada definitivamente em prática? 

ViTOR Fizemos minipesquisas com públicos internos e testes 
de usabilidade do aplicativo para chegarmos ao caminho mais 
ideal ao usuário. Mas, os verdadeiros testes acabam sendo fei-
tos com a campanha no ar. Após o lançamento, monitoramos 
diariamente. Isso nos dá informações reais do que está ou não 
está dando certo. Desde o lançamento já fizemos diversos ajus-
tes. Isso é a grande vantagem do online: a possibilidade de testar 

"ao vivo" e trocar a roda do carro com ele em movimento. 

WIDE Quais os resultados obtidos até o momento com essa campa-

nha? Qual a média de crescimento diário/semanal/mensal no número 

de usuários que curtem a fan page da pastilha Mucoangin? 

VITOR Um dos principais resultados é o número de um milhão 
de pessoas impactadas no Twitter. Já temos mais de três mil fãs 
e mais de 32 mil visualizações do vídeo. Em relação à média de 
crescimento de usuários que curtem a fan page, são 80 novas 
pessoas por dia. 

W I D E Essa não foi a primeira campanha produzida pela 

Cappuccino Digital no Facebook. Poderia comentar as outras 

experiências? Qual aprendizado vocês tiveram no desenvolvi-

mento dessas ações dentro da rede social? 

VITOR Tivemos outra campanha também focada no Facebook 
para outro remédio, chamado Mucosolvan 24h. É um xarope 
para tosse em formato de cápsulas. Como o produto é uma 
grande inovação, criamos um projeto para um público early 
adopter focado em conteúdo de inovação e tendências. São 
cápsulas diárias de inovação que mandamos por meio do 
mural da nossa fan page. Também criamos um vídeo muito 
bacana com uma produtora ganhadora de vários prêmios 
internacionais em animação. Isso sem contar várias outras 
campanhas que fazem uso do Facebook como um braço, como 
Pharmaton, uma campanha institucional para a Boehringer, 
nossa campanha de AMD, institucional da Arcor etc. Nosso 
aprendizado é que estamos ainda sempre aprendendo. Todo 
dia surge um novo recurso e precisamos estar atentos. Mas, 
principalmente, temos que saber com quem estamos falando 
e termos consistência e contexto. * A ut
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Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 86, p. 96-98, set./ out. 2011.




