
Cultura mercadológica 

eis personagens histriônicos dão vida à microssérie "Pene
tras de Luxo" Eles se reúnem regularmente em um bar, onde 
fazem um mapa das festas vips paulistanas que pretendem 
invadir e curtir em um esquema 0800, sem que os seguran

ças percebam sua presença. Composto de seis episódios de um m i n u 
to de duração e de um curta-metragem de dez minutos, o conteúdo 
está sendo exibido neste primeiro semestre nos canais Sony e Terra/ 
Sunday TV. O elenco da trama é formado pelos atores Sergio Maro
ne, Ney Barros, Paco Mart i , Tatiana Thomé, Grace Gianoukas e Karine 
Carvalho. O objetivo do projeto desenvolvido pela agência Wanted? 
Promover o longa-metragem "Astro" o primeiro trabalho autoral da d i 
retora Paula Trabulsi, uma das sócias da produtora Bossa Nova Films, 
que atualmente assina produções comerciais como Trabulsi & Nie-
mand, resultado da parceria com Isaac Niemand. 

Esse formato de comunicação está inserido 
no ambiente de transmídia, técnica que a 
executiva Patrícia Weiss, chief strategy offi-
cer da Wanted, estuda, recomenda e põe em 
prática nas ações que orquestra ao lado dos 
sócios Jeffis Carvalho e Raphael Costa Neves. 
Patrícia é uma estudiosa das teses do profes
sor Henry Jenkins, do Massachusetts Institut 
Technology (MIT) , que di fundiu o conceito 
de transmedia storytelling. Em sua opinião, 
"essa é a forma ideal e estética para a era da 
inteligência coletiva, que permite a produção 
e a circulação do conhecimento em uma so
ciedade cada vez mais conectada às redes so
ciais através da internet" Parece complicado, 
mas não é. 

"Esse negócio de recortar e colar em vários 
meios, rotulado de comunicação integrada, 
ainda é usual, mas não é mais a alternativa 
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para criar uma cultura de marca. O transmídia é o contrafluxo. É uma 
estratégia que ativa comunidades de fãs através de desdobramentos 
de um histórico principal; elas são distribuídas por canais não conven
cionais de mídia. É a propagação com adesão" explica Patrícia, que l i 
derou o projeto "Astro" Esse trabalho rendeu microssérie, aplicativo no 
Magicai Rio Guide e ativações no Bar Astor, que incluíram exposição 
de quadros, jogo americano e bolachas de chope, todos com a logoti-
pia da película para chamar a atenção dos frequentadores do espaço 
por sua pegada semiótica. "O aplicativo foi desenvolvido a partir do 
olhar de um estrangeiro, como se tivesse sido escrito pela protagonis
ta, que é uma atriz sueca, a Alexandra Dahlstrõm, que lista os locais 
que serviram de locação para o filme para turistas em visita ao Rio" 
acrescenta Patrícia. 

A Wanted deu um t o m grandioso a um projeto da divisão de recur
sos humanos do Ponto Frio.com, e decidiu que o plano deveria ativar 
fãs mesmo que fosse para o preenchimento de apenas três vagas. Os 
candidatos teriam de postar um vídeo em seu perfil nas redes sociais 
simulando o atendimento aos clientes da rede varejista. Os que atraís
sem o maior número de indicações seriam classificados para a etapa 
final do processo seletivo. Foram mais de 70 m i l inscrições para a ação 
"Só na social.com.br" "Os interessados deveriam testar sua populari
dade nas redes sociais. Esse era o requisito básico. Mas, além de cum
prir a missão específica, o projeto mostrou que a marca busca moder
nidade e está antenada com os novos hábitos da era digital" ressaltou. 
Outra ação com espectro de cultura de marca foi para a linha de óculos 
Livo, que importa acetato da Itália e fabrica os produtos no Brasil e 
na Argentina. O desafio era mostrar que é possível ter um produto de 
qualidade por R$ 348,00, se as etapas intermediárias forem quebra
das, afinal, até que uma mercadoria chegue ao consumidor, seu fluxo 
começa na fábrica, passa pelo distribuidor, depois pelo representante 
e por último pela ótica. A campanha " U m para cada você" mostra que 
é possível ter modelos de óculos sob medida para cada momento do 

dia. Tudo acontece no próprio site criado pela 
Wanted, com um provador virtual que permi
te "uma escolha certeira dos óculos" inclu
sive com uma galeria de famosos que usam 
o acessório para imortalizar sua imagem. Já 
imaginou Audrey Hepburn sem os seus ócu
los? Ou James Dean? Ou os famosos pilotos 
de avião sem seus tradicionais Ray Ban? 
"Mais do que criar valor de identidade, mar
cas ícones são aquelas que se tornaram íco
nes culturais, que responderam a desejos 
e ansiedades coletivos. ícones têm extraor
dinário valor, canalizam uma pesada car
ga simbólica para seus consumidores mais 
entusiastas. Por meio da aplicação da nossa 
metodologia, 'Cultural Brand Strategy,' iden
tificamos e deciframos as principais ten
sões socioculturais contemporâneas, o que 
move e mobiliza o brasileiro, examinando e 
reinterpretando o mito da marca. Mais: defi
n indo o propósito da marca, fazemos a reco
mendação de como mantê-la mais relevante, 
desejada e escolhida pelo consumidor, con
siderando a cultura rápida e lenta do contex
to. A partir daí criamos um território fértil e 
participativo para cada marca, permit indo 
que as comunidades de fãs vivenciem o pro
pósito, a história e a cultura de determinada 
marca. Novas possibilidades de manifesta
ção são baseadas no core business da marca: 
iniciativas, produções, serviços e experiên
cias" esmiuça Patrícia, que usa exemplos de 
séries consagradas como "Lost" "Sex and the 
City" "House" e "Law and Order" cujo suces
so é pari passu com o volume de fãs que elas 
acumulam e, consequentemente, recomen
dam os conteúdos. "As marcas ganham mais 
vitalidade, reputação, desejabilidade e poder 
de aderência e conquista, indepen
dentemente do seu custo final ou 
recall" f inalizou. 
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http://Frio.com
http://social.com.br
Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 744, p. 44-45, mar. 2013.




