is.
na
cio

a

pa
ra

fin

s

ed
u

ca

está muito intensa", diz o diretor de marketing da rede.
O filme do Spoleto faz parte de uma estratégia cada vez
mais presente no departamento de marketing de anunciantes do mundo todo. Segundo a americana Comcast,
o número de vídeos publicitários feitos para a internet
mais que dobrou nos últimos 12 meses nos Estados Unidos. Só para se ter uma ideia, hoje são dez milhões de
filmes. "A internet, além de ser um meio de cobertura
expressiva com mais de 80 milhões de internautas só no
Brasil, também oferece impacto, interatividade e engajamento. Não é à toa que cresce mais de 30% ao ano em
investimentos publicitários e já é considerada a segunda
maior mídia", afirma Michelle Matsumoto, presidente da
One Digital, agência especializada em marketing digital.
"O internauta está disposto a investir seu tempo em vídeos que tenham histórias bem narradas e conteúdo inteligente." Um desses vídeos em questão é o que a agência
produziu recentemente para a Nextel. No ar desde setembro, a campanha "Protagonistas da Minha História"
já ultrapassou a marca de dez milhões de visualizações.
"A ideia era reforçar a importância da rede de contatos
na vida das pessoas", conta Michelle. Não é a primeira
vez que a Nextel investe nesse tipo de estratégia. A marca já havia feito algo semelhante através das campanhas
"Clipe da sua vida" e "No embalo da rede". "Utilizamos
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A cena é aterradora: no papel de atendente de um
restaurante com características semelhantes ao Spoleto, o humorista Fábio Porchat maltrata a cliente indecisa ao exigir dela agilidade na escolha do prato. "Milho,
presunto, que mais? Que mais você quer?", pergunta,
todo irritado. Divulgada exclusivamente pela internet em
agosto, a cena foi assistida até o momento por mais de
dois milhões de pessoas. Uma delas é o diretor de marketing da rede de massas em questão, Antonio Pereira
Leite. "Minha primeira reação ao ver o vídeo foi uma
grande gargalhada", lembra o executivo. "A partir dele,
passamos a enxergar a mídia digital com outros olhos."
E não só. O Spoleto decidiu também produzir um segundo vídeo, espécie de continuação direta da cena, em
que Porchat leva um puxão de orelha da chefia e precisa
repensar suas atitudes pra lá de questionáveis. Ao final,
a marca pede desculpas aos consumidores, solicitando
que divulguem qualquer caso semelhante. O objetivo,
que era ativar o serviço de atendimento ao cliente, deu
certo. "Se antes do filme tínhamos uma média de 60 contatos mensais, agora esse número chega a 250", compara Pereira Leite. Mais recentemente, um terceiro vídeo
foi lançado para anunciar a promoção de uma coleção
de pratos da rede. "Estamos vivendo em uma época em
que a transparência na relação entre marcas e clientes
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a internet não precisa ter apenas 30 ou 60 segundos de
duração, não depende de altos investimentos em mídia
e conta com a participação dos usuários na disseminação do conteúdo", afirma Cristina.
"Não há limite de abrangência quando falamos de internet, principalmente quando o efeito virai é alcançado
com sucesso. No ciberespaço, as pessoas podem ver,
rever e compartilhar o video em minutos", atesta Juliana
Moretti, gerente de marketing da Gillette, marca responsável pela criação de um dos vídeos mais comentados
deste ano. Nele, Vítor Belfort é o protagonista da campanha, criada pela África, com o nome de "Vai amarelar? Ou vai de Gillette?". O vídeo já foi visto por mais
de 20 milhões de pessoas, número bem acima dos oito
milhões projetados pela Procter&Gamble, dona da marca. "Investimos apenas um quarto do valor que gastaríamos para ter o mesmo resultado na TV", fala Juliana. Em
meio a tantos cases de sucesso, Michelle Matsumoto,
da One Digital, faz uma ressalva: "O vídeo oferece vários
recursos para apresentação de um conteúdo, mas o sucesso da campanha é determinado pelo planejamento,
criação e performance. As possibilidades são inúmeras,
como em games e plataformas mobile, cada vez mais
populares no Brasil, mas sem boas ideias e um bom trabalho de performance os resultados não acontecem".
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mídias online para dar continuidade à história que contamos na TV A plataforma digital potencializa o trabalho
desenvolvido no offline, contribuindo para reforçar o elo
entre a marca e sua rede de clientes", diz Alex Rocco,
diretor de comunicação da Nextel Brasil.
No ano passado, a mudança de posicionamento da Vivo,
com a assinatura "Amor, conexão e transformação", inspirou a agência Africa a criar um filme para uma das
músicas mais famosas do Legião Urbana. Até então,
"Eduardo e Monica" não tinha um videoclipe próprio,
Com duração de quatro minutos, a peça foi criada para
internet e teve mais de quinhentas mil visualizações.
"Essa é a maneira mais legítima de diminuir a distância
que existe entre empresa e cliente. O branded content
permite que uma marca aumente o que chamamos de
share of heart, ou seja, aumento do vínculo afetivo com o
consumidor" ressalta a diretora de imagem e comunicação da Telefônica/Vivo, Cristina Duelos. Em 2010, pouco
antes da Copa do Mundo, a Vivo deu início a essa nova
fase, com a intenção de gerar conteúdo e experiências.
Desde então, a marca já produziu uma dezena de vídeos, que podem ser agrupados em quatro categorias,
entre elas as de grande impacto, como "Eduardo e Mônica" e "O último gol do Pelé", que põe o ídolo brasileiro
novamente com a camisa 10 da seleção. "Um vídeo para

Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 479, p. 22-23, dez. 2012.

