
O universo da comunicação é cheio de guidelines, brand manuais, re
gras, processos e todo tipo de ferramenta que nos últimos cem anos 
permitiram aos gestores pilotar tranquilamente as marcas das próprias 
mesas. Foi tudo bem até o momento em que o consumidor passou a 
ser também veículo. 

A tal da humanização das marcas, ou Flawsome para os gringos, 
vem ganhando cada vez mais força entre as principais empresas. Hu
manizar uma marca passa por definir nova postura na estratégia de co
municação, reforçando o diálogo aberto com o consumidor, assumindo 
as falhas (quando existem), esclarecendo situações equivocadas que 
possam afetar a imagem e desenvolvendo uma ação para estreitar o 
vínculo com o público. 

Algumas marcas já acordaram para essa realidade, mas a maioria 

ainda parece ignorar esse movimento natural e crescente do merca
do. Aos poucos, estamos deixando o modelo de comunicação chamado 
command & contrai, no qual as marcas controlam tudo o que é falado, 
e incorporando o modelo open brand: significa que no mundo atual as 
marcas são tão fortes o quanto pertencem de fato aos consumidores. 

Porém, sabemos que é muito mais fácil falar do que fazer. E para 
fazer é preciso quebrar paradigmas e correr riscos. Nesse sentido, 
podemos utilizar como exemplo o case Saco de Ar, de Ruffles. No 
final do ano passado, consumidores começaram a publicar nas re
des sociais que a embalagem do produto era composta de muito 
ar e pouca batata. O que se espalhou rapidamente. Foram milhares 
de shares e a Ruffles precisava ter uma atitude. Em vez de se calar 
ou dar uma resposta convencional por meio do SAC, a marca enca-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



rou e postou no Facebook um infográfico que contava a versão da 
história. A partir daí começou o intenso diálogo. 

Com o infográfico publicado e os contatos realizados com canais 
específicos foram alcançadas mais de 24 milhões de impressões, re
sultado que gerou mais de R$ 3,1 milhões em mídia espontânea. Além 
disso, o volume de menções à piada praticamente caiu para zero, com 
consumidores que até espontaneamente citaram o infográfico, inse
rindo o link quando liam algum comentário que resgatava a piada. A 
estratégia gerou grande conexão com o target além de buzz signifi
cativo no mercado, posicionando a Ruffles como marca moderna que 
entendeu a nova forma de fazer comunicação. 

Esse case reforça o quão importante é as marcas mudarem a atitude 
em relação à comunicação, respeitando um consumidor que está mais 
conectado do que nunca e cada vez mais tem força para agir como "veí
culo", ou seja, importante agente de divulgação positiva ou negativa, de 
acordo com a experiência que teve com determinado produto/serviço. 

Outro exemplo vem da Spoleto, uma das principais redes de 
culinária italiana do Brasil, que aproveitou uma crítica em vídeo na 

internet para transformar a própria imagem junto ao público. No 
início de agosto, o grupo de atores do Porta dos Fundos resolveu 
fazer um vídeo satirizando os restaurantes de comida fast-food, 
mais precisamente aqueles de massa onde você tem de selecionar 
os ingredientes para o acompanhamento. 

Os executivos da Spoleto logo entenderam que o vídeo falava da 
companhia, mesmo sem apontar a marca em momento algum. Em vez 
de acionar o departamento jurídico e investir na atitude comum entre 
a maioria das empresas que enfrenta situação similar, a Spoleto resol
veu transformar a relação com o consumidor. Assumiu a possibilidade 
de ocorrer falhas no atendimento e apostou em uma ação inusitada. 
Em resposta ao vídeo de humor, a empresa produziu novo programa, 
com os mesmos atores, mostrando que não só souberam aceitar a crí
tica (e se ironizar) mas também que estão atentos ao apelo popular. 

Os dois cases mostram nova realidade no mercado de comuni
cação. É um cenário no qual as marcas entram no diálogo de igual 
para igual com o consumidor, muitas vezes assumindo que não são 
perfeitas, que falham. P 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 45, p. 92-93, nov. 2012.




