
M R A P A Z E S C O L H E L Â M I 

N A S D E B A R B E A R no cor
redor de um supermer
cado quando, repentina
mente, o lutador Vitor 

Belfort rompe a gôndola. Num tom, 
digamos, nada amigável, ele pergunta: 
"Vai amarelar?" Outros lutadores sur
gem dos lugares mais inusitados, como 
de dentro de um carrinho de compras, 
para fazer a mesma pergunta. Int imi
dado, o consumidor decide levar o pro
duto da Gillette, que é azul, em vez de 
ficar com o do concorrente, da cor 
amarela. O vídeo divulgado exclusiva
mente pela internet em maio foi assis
tido por mais de 20 milhões de pessoas 
naquele mês, bem acima dos 8 milhões 
de acessos projetados pela Proc-
ter&Gamble, dona da marca. Além de 
investir na divulgação por links patro
cinados, a empresa contou com tuita-
das dos garotos-propaganda da marca, 
como os jogadores de futebol Kaká e 
Paulo Henrique Ganso, e sobretudo a 
divulgação espontânea de milhões de 
pessoas pela internet. "Investimos 

apenas um quarto do valor que gasta
ríamos para ter o mesmo resultado na 
TV", diz José Cirilo, diretor de marke
ting da marca Gillette. 

O filme da Procter&Gamble faz par
te de uma estratégia cada vez mais fre
quente para as empresas em todo o 
mundo. O estoque de vídeos publicitá
rios feitos para a internet mais que 
dobrou nos últimos 12 meses nos Es
tados Unidos. Hoje, são 10 milhões de 
filmes, de acordo com a americana 
Comcast. Segundo a consultoria ame-

ricana eMarketer, é a forma de publi
cidade que mais cresce na internet — 
com previsão de que as empresas au
mentem 55% seu orçamento para essa 
área em 2012 nos Estados Unidos. "As 
empresas estão cada vez mais empe
nhadas em aproveitar o crescente in
teresse das pessoas por vídeos na i n 
ternet", diz Tatiana Santa Paula, sócia 
da Media Interactive, agência especia
lizada em marketing digital. 

O custo reduzido, sobretudo em 
comparação ao preço pago para inser
ções na TV, é apenas uma das vanta
gens. Ao migrar para a internet, as 
empresas têm como audiência poten
cial toda a população online — ou seja, 
um total de 2 bilhões de pessoas no 
mundo (80 milhões delas no Brasil). 
Se cair no gosto do público, um vídeo 
pode ser visto e revisto inúmeras ve
zes em poucas horas, num efeito virai. 
Dependendo do grau de sucesso, um 
sonho impossível em outras mídias — 
prender a atenção do consumidor por 
minutos a fio — pode se tornar reali
dade. Foi o que conseguiu a subsidiá-
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ria canadense do McDonald's, com um 
vídeo de 3 minutos e meio, que mostra 
por que os lanches das lojas nunca se 
parecem com os dos anúncios (numa 
espécie de confissão pública, o filme 
mostra todos os detalhes da maquia
gem de um sanduíche). Foi o segundo 
vídeo mais visto na América do Norte 
na última semana de junho, com mais 

de 5 milhões de acessos naquele perío
do. Outro deles é o filme Uncle Drew, 
da Pepsi. Com mais de 5 minutos de 
duração, conta a história do jovem as
tro da liga americana de basquete 
Kyrie Irving, que passa por uma ses
são de maquiagem para parecer um 
senhor com mais de 60 anos e surpre
ende uma turma do bairro com joga

das impressionantes. O vídeo teve 
mais de 10 milhões de acessos em três 
semanas em maio. 

Não é fácil prever a fórmula para o 
sucesso, sobretudo em meio a milhões 
de produções — inclusive as caseiras, 
que transformam em celebridade um 
bebê que morde o irmão ou um cachor
ro que anda de skate. A subsidiária 
brasileira da Procter&Gamble já havia 
produzido 11 vídeos antes do atual — 
nenhum com a mesma repercussão. 

Algumas empresas começam a testar 
novos limites para chamar a atenção. 
Um dos casos mais emblemáticos é o 
da campanha "Perdi meu amor na ba
lada", lançada pela Nokia em julho. Na 
ocasião, o paulistano Daniel Alcântara 
postou um vídeo no seu perfil do Face-
book e no YouTube pedindo ajuda pa
ra encontrar uma garota que conhece
ra na noite anterior, Fernanda. Lamen
tando ter perdido o guardanapo em 
que ela anotara o telefone, ele dava de
talhes do encontro — até o nome da 
casa noturna. Reproduzido por milha
res de pessoas, o vídeo foi assistido 
mais de 150 000 vezes em 24 horas. 
Não havia indício de que se tratava de 
uma campanha. Uma semana depois, 
um novo vídeo divulgado pela empre
sa revelou um novo modelo de celular. 
Só quatro pessoas na Nokia sabiam da 
estratégia — o protagonista enganou 
até parentes e amigos próximos. A in
dignação de parte do público motivou 
uma investigação do Conar, que pode 
resultar numa multa de 6,5 milhões de 
reais. "Só usamos um recurso da publi
cidade, o teaser, para criar expectati
va", diz Flávia Molina, diretora de mar
keting da Nokia. 

A internet tem sido considerada 
também um meio certeiro para testar 
ideias antes de levá-las à mídia conven
cional. Graças à repercussão na rede, 
a Gillette decidiu que vai levar o filme 
de Vitor Belfort à TV. Algo semelhante 
aconteceu com o filme UncleDrew, da 
Pepsi. Após verificar o sucesso na rede, 
a companhia criou uma versão de 30 
segundos para a TV. Aos poucos, as 
empresas percebem que não basta pro
duzir conteúdo para a multidão, mas 
também vale a pena saber ouvi-la. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 16, p. 78-80, 22 ago. 2012.




