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Fan page de Skol cresce 795% em um mês
A fan page da Skol no Facebook cresceu 795% no mês de novembro,
segundo dados do Graphmonitor. Com 2 milhões de fãs, a página é a
segunda maior fan page de marca brasileira. A página oficial da Skol
é gerenciada pela F/Nazca, que detém a conta da marca desde 1996.
A fan page de Skol foi criada há dois anos e posta conteúdo diário
com o objetivo de ser um ponto de encontro entre amigos que falam
de assuntos como praia, churrasco, música, amizade e carnaval.
criatividade@brasileconomico.com.br
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Qual é a trilha
do seu comercial?
Site inova ao oferecer sistema
de busca que facilita a seleção
de músicas para comerciais
e séries. A matriz americana
cresceu 500% em 2010

MÁRCIO OLIVEIRA
Vice-presidente de operações
Até ser abençoada com os
“Pôneis Malditos”, a Nissan
possuía 0,47% do mercado de
automóveis no Brasil. A meta é
chegar aos 5%, o que não é nada
mal em se tratando de um ramo
dominado pela Fiat, com uma
fatia de 40%. Daí o “pé na porta”
com os pôneis, explica Márcio
Oliveira, Vice-presidente de
operações da Lew’Lara. “Quando
você não tem nada, e tem muita
ambição, ou desafia o mercado
porque não há muito a perder.
E isso tem que ser proporcional à
ousadia”, explica. Para entender
a envergadura do projeto,
os publicitários chegaram a
passar um dia como vendedores
nas lojas da Nissan. Ou seja:
o sucesso definitivamente
não veio à reboque.

A música certa no comercial certo é um encaixe que soa etéreo
aos ouvidos de fora da indústria. Mas a trilha conta muito para que uma peça publicitária
grude, seja ela criada pela agência, ou simplesmente retirada
da obra de um artista. Um site
que acaba de ser lançado no Brasil com know-how americano
pretende encurtar essa trajetória, e carrega a contracultura no
nome: Punks S/A.
O projeto é encabeçado por
Apollo Nove, produtor que trabalhou com artistas como Cibele e
Otto, Arthur Abrami e Maurício
Herszowicz. O trio fez uma parceria com a plataforma americana de música Jingle Punks, empresa que oferece uma ferramenta digital com foco na criação de
trilhas para produtoras e agências de publicidade.
A ideia é facilitar o processo
de seleção dessas trilhas para comerciais e séries de TV. Em resumo, o sistema funciona assim: o artista baixa e insere gratuitamente a sua música no site.
A equipe do Punks faz a peneira
em termos de qualidade do material, e disponibiliza tags que
simplificam o processo de busca. As tags são a essência do negócio, pois vão além do básico,
do estilo musical. Por exemplo,
se o cliente quer uma música no
climão dos filmes de Quentin Tarantino, digita o nome do cineasta ou, se quer ir mais a fundo, o título da obra.
A contracultura no nome
mostra-se na linha conceitual

Punk S/A reúne
material de
produtores
independentes
e facilita acesso
do conteúdo ao
mercado publicitário

do catálogo que está disponível.
A prioridade é para artistas independentes de qualquer ponto
do globo. “O cliente fica a um
passo do mundo todo”, destaca
Maurício. O player lembra o já
dinossauro MySpace. Escolhida
a música, o cliente faz o download da faixa em alta qualidade
e com licenciamento.
O preço varia de acordo com
o projeto e a veiculação. Para os
sócios, as perspectivas são mais
do que promissoras se seguirem
o ritmo do original americano,
que cresceu, segundo eles,
500% em 2010 com apenas dois
anos de existência. Por enquanto, parte do site brasileiro está
em inglês, mas a intenção é traduzi-lo no ano que vem.
Entre as campanhas que já foram feitas por essa espécie de filial do Jingle Punks, estão a da
Olympikus e a primeira da Budweiser no Brasil. Depois da fase
inicial só com o catálogo internacional, a Punks já iniciou a fase de nacionalização do acervo.
“Começamos a sentir a necessidade de músicas brasileiras”,
atesta Arthur. ■
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Da esq. para a dir., Arthur
Abrami, Apollo Nove e Maurício
Herszkowicz, do Punk S/A
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Um viral não faz verão
Quantos vídeos legais você viu na última semana? Muitos links que legal e que máximo isso surgindo na timeline do seu Facebook? URLs de conteúdos virais encurtados em seu Twitter? De quantos você se lembra hoje?
A democratização dos meios de produção e distribuição de conteúdo, catalisada pelas ferramentas sociais,
gerou uma situação em que esse conteúdo se tornou incrivelmente numeroso e, portanto, fragmenta a atenção dada a eles individualmente. Basta tentar se lembrar dos conteúdos divertidos, curiosos, polêmicos ou
que possuam alguma outra característica a qual, por
fim, fez com que você repassasse a seus amigos via Facebook, Twitter, Tumblr ou sua ferramenta social preferida. Tente, por exemplo, listar os últimos dez conteúdos
compartilhados com seus amigos. É muita informação!
E isso faz com que raramente um conteúdo permaneça
em nossa mente no dia ou semana seguinte do compartilhado. Sendo esse conteúdo parte de uma ação de criação ou fortalecimento de marca, ainda mais complexo.
São poucas as situações nas quais um único conteúdo
corporativo dito viral atingiu tanta notoriedade que, isoladamente, perpetuou sua existência em meio a tantos
outros virais surgidos a cada semana. Esqueça o pônei
maldito (que também
foi pontual, mas ainda
está “fresco” na memóSão poucas as
e pense em outras
situações nas quais ria)
dez ações que efetivaum único conteúdo mente moveram a agulha em se tratando de
corporativo dito
construção/reforço de
viral atingiu tanta
marca. Difícil tarefa.
notoriedade que,
A conclusão, logo, é
que dificilmente um viisoladamente,
ralzinho sozinho faz veperpetuou sua
rão, principalmente se
existência em meio outros pontos de contato da empresa com o
a tantos outros
mercado não refletirem
virais surgidos
a exata mesma mensaa cada semana
gem que se espera transmitir com esse conteúdo
então viralizado. Se pegarmos, na Europa, o exemplo da T-Mobile a qual emocionou com um Hey Jude cantado por milhares de pessoas
na Trafagal Square em Londres ou surpreendeu os passageiros que chegavam ao aeroporto de Heathrow, além da
excelente produção por trás das iniciativas, o que fundamenta a promessa central de marca - life is for sharing - é
a constância do reforço desse posicionamento por meio
de toda e qualquer ação criada pela empresa, sejam ela viral legal ou outra forma de se atingir o consumidor dentro
do amplo cardápio oferecido pela publicidade. Em qualquer comunicação, ou algum outro ponto de contato, life
is for sharing é a leitura da experiência com a T-Mobile.
A aderência a valores de marca e sua mensagem central são incomensuravelmente mais importantes que a
ânsia por criar conteúdos virais. Da mesma maneira,
consistência e recorrência são essenciais para o fortalecimento da marca, seja por uma sequência de ações
com potencial viral ou a utilização dessa ferramenta para gerar um buzz inicial, então reforçado por estratégias
de sustentação e da maneira como a empresa cria e vende seus produtos e o modo de tratar seus clientes. ■
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 25.

