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o começo deste ano, o canal de humor Porta dos Fundos 
postou em sua página no YouTube um vídeo que causou tremendo 
buzz nas redes sociais. Batizado de "Na lata", o curta ironizava a 
campanha "Descubra a sua Coca--Cola zero", aquela da frase 
"Quanto mais 'fulano' melhor", que traz na embalagem do 
refrigerante os 150 nomes mais comuns entre jovens adultos 
brasileiros. No video, uma moça chamada Kellen (interpretada por
Letícia Lima) procura uma latinha com seu nome na prateleira de 
um supermercado, quando é avisada pelo atendente Uélerson 
(Fábio Porchat) de que nomes como os deles — digamos 
"diferentes", para não citar a expressão usada originalmente — não 
tinham sido contemplados pela brincadeira. 

No mesmo dia (17 de janeiro), e apenas poucas horas depois 
de o vídeo ser divulgado, a Coca-Cola zero postou em sua página 
no Facebook uma homenagem à equipe do Porta dos Fundos e aos 
personagens da história, que tiveram seus nomes estampados nas
latinhas virtuais do refrigerante. Ou seja, em vez de ignorar o que 
estava acontecendo, a marca decidiu usar as mesmas 'armas' com 
as quais foi atacada — redes sociais e bom humor — para se 
pronunciar a respeito da sátira de forma rápida e criativa. A 
estratégia rendeu não só o apoio de muitos fãs da marca, que se 
manifestaram por meio de likes e shares, como também foi 
destacada como bem-sucedida em diversos sites e blogs que 
cobrem a área de marketing. 

Em agosto de 2012, a rede de restaurantes Spoleto já tinha sido 
alvo dos humoristas do Porta dos Fundos. No vídeo, que hoje tem 
mais de 3,2 milhões de visualizações, o grupo criticava de forma 
impiedosa o atendimento prestado pelo funcionário que faz às 
vezes de chef de cozinha, mostrando a pressão que ele exerce em 
uma cliente para que ela escolha rapidamente os ingredientes de 
seu prato. O que poderia se tornar um pesadelo para os 
departamentos de marketing e jurídico da empresa, por exemplo 
— e ser um desastre para a imagem da marca — acabou sendo 
revertido com a decisão dos donos da Spoleto de patrocinar o 
segundo vídeo do Porta dos Fundos, no qual a rede de restauran-
tes mostrou, de forma engraçada, seus esforços para melhorar o 
atendimento e pediu, inclusive, para que os clientes denunciassem 
eventuais problemas. 

Esses dois exemplos servem para mostrar como as redes 
digitais são capazes de mudar a forma tradicional de as empresas 
planejarem e gerirem suas próprias marcas, mesmo diante de 
situações aparentemente desfavoráveis a elas. "Eu resumiria essa 
transformação que estamos vivenciando nos últimos anos em uma
ideia: a de que as marcas pertencem a todos. E o sucesso ou não 
de uma marca passa pela sua capacidade de dialogar e alimentar 
uma conversa positiva sobre ela", diz Gian Martinez, gerente de 
Excelência Criativa da Coca-Cola Brasil. 
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Para que as marcas tenham êxito nessa empreitada, Martinez 
sugere que elas façam coisas que realmente importam para as 
pessoas e sejam tão relevantes que mereçam ser compartilhadas 
com outras. "É preciso entender que esse é um espectro bem 
amplo, que pode ser desde colocar os nomes nas embalagens do 
produto, como no case de Coca-Cola zero, a levar a magia do 
Natal para quem nunca teve a oportunidade de vivê-la, como o 
evento especial que realizamos no final do ano passado na 
cidade de Betânia, no Piauí." 

Na opinião de Reinaldo Pamponet, sócio-fundador da Rede 
itsNoon, o mais importante é que as marcas sejam o que elas 
realmente são. "O fenômeno do digital hoje traz um nível de 
transparência que não permite que as marcas 'vendam' algo que 
não existe, porque as redes sociais estão aí para derrubar as 
inverdades." Para ele, as redes questionam um pouco a própria 
dinâmica do marketing aspiracional, porque deixam de ser sobre 
o que as marcas querem que as pessoas achem que elas são 
para se tornarem fundamentalmente sobre as experiências das 
pessoas com as marcas. 
 

UM PROCESSO EM EVOLUÇÃO 
De fato, as relações entre as empresas e os consumidores e a 
forma como acontece essa comunicação mudaram muito nos 
últimos anos. Basta lembrar que desde a era industrial, e durante 
todo o século 20, eram as companhias que detinham a criação e 
disseminação das mensagens que queriam passar de suas 
marcas, usando para isso a imprensa. A partir da década de 
1950, com a popularização da televisão e dos veículos de massa, 
a propaganda passou a ser a bola da vez, mas ainda assim a 
comunicação continuou sendo unilateral, com as marcas 
reafirmando aquilo que elas queriam que as pessoas achassem 
delas. Esse cenário só começou a ser redesenhado a partir da 
década de 1990, quando as empresas passaram a ouvir seus 
consumidores, seja por meio de entrevistas ou pesquisas. Mas foi 
com o advento da chamada web 2.0 que veio a grande onda de 
transformação, com as pessoas manifestando-se 
espontaneamente, a ponto de hoje as empresas serem cada vez 
menos as guardiãs de suas marcas. 

"Para mim, a grande inovação das redes sociais é que elas 
tiraram quem estava por trás da comunicação — sejam as 
marcas, sejam os grandes grupos jornalísticos 

e de mídia — e passaram a ser das pessoas", diz Irene Knoth, 
sócia-diretora da IK Ideas. Ela observa que, com os consumidores 
se apoderando desse veículo, também surgiu um novo tipo de 
linguagem, que a princípio pode parecer algo completamente 
corrosivo para a língua portuguesa. "É uma linguagem mais rápida, 
coloquial, cheia de símbolos, mas que não pode ser menospreza-
da. Aliás, pelo contrário. Ikea e Nike, por exemplo, foram os 
primeiros cases que vi em Cannes mostrando como era possível 
usar as redes sociais de maneira criativa e eficiente. E o que essas 
marcas têm em comum? Ambas entenderam que quem está no 
poder dessa linguagem não são elas, e sim as pessoas." 

Aqui no Brasil, Irene aponta a Natura como exemplo de quem 
tem usado corretamente tanto as redes sociais como a mídia 
convencional para construir a marca, entendendo que os 
fornecedores também fazem parte de sua cadeia e, portanto, de 
sua própria marca. "Sempre achei que as causas socioambientais 
tinham de estar alinhadas com o posicionamento de marca. E a
Natura tem feito muito bem isso, ao 'abraçar' comunidades que 
vivem da extração de castanha, por exemplo, e disseminar 
práticas mais corretas e sustentáveis, sem agredir a natureza." 

Ainda no âmbito social, Irene teve a oportunidade de trabalhar o 
Movimento Contra o Linfoma nas redes digitais. "A ideia principal 
era que as pessoas se apoderassem do movimento, com a 
Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), 
monitorando a rede para saber como ela poderia ajudar os 
pacientes, seus familiares e amigos, passando informações 
relevantes para eles, por meio de um oncologista, por exemplo." A 
estratégia contemplou ainda uma série de testemunhas não só de 
personalidades, mas também de pacientes comuns, para que as 
pessoas diagnosticadas com a doença pudessem se identificar 
com os relatos. "Foi um trabalho bem bacana, que teve uma grande 
repercussão na época, com 300 mil visualizações no YouTube em 
duas semanas." Em 2011, também foi criada uma campanha no
Facebook para angariar doações para a Abrale, por meio da qual 
cinco participantes concorreram a um abraço do ator Reynaldo 
Giannecchini. 

Outro case nacional que merece ser observado, segundo 
Raphael Vasconcellos, diretor de Soluções Criativas do Facebook 
Brasil, é o Bradesco, que tem o canal digital 
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como uma extensão de seus canais de relacionamento. Lá fora —
além da Nike, que entende que o mundo social faz seu produto ser 
mais compartilhado —, ele chama a atenção para a Red Bull. "O 
que me atrai é a capacidade da marca em gerar conteúdos que 
motivam percepção de valor para o público que eles querem falar. 
Porque tão importante como produzir o energético é produzir 
conteúdo para que as pessoas falem sobre a bebida." 

Quem também tem o fator digital no radar é a Star-bucks, cliente 
global da Edelman, que foi responsável pela criação da estratégia 
que hoje é aplicada em todos os países onde a marca está 
presente. Aqui o engajamento é feito também por meio da criação 
de conteúdos e ações consideradas relevantes para o público e 
por meio do estímulo à experiência do consumidor. No Brasil, a 
Edelman Significa foi responsável por aproximar a marca do 
público final além de jornalistas e blogueiros, criou e sustentou os 
perfis no Facebook, Twitter e You-Tube. "Em um ano e meio, 
alcançamos 225 mil fãs no Facebook, por exemplo, com índices de 
engajamento entre 1% e 2% em cada post", conta Daniel Rimoli,
líder da Unidade Digital da Edelman Significa. 

As redes digitais também foram usadas pela Edelman Significa 
para resgatar a marca Cultura Inglesa, que há dois ou três anos 
estava com sua imagem envelhecida. Segundo Rimoli, quando a 
Edelman Significa iniciou a gestão da comunidade da marca no 
Facebook, a página tinha 1.322 engajamentos únicos, entre likes, 
shares e posts. Um ano depois, com a reestruturação das ações já 
em prática, houve um salto para 5.454 engajamentos únicos. 
"Nesse período, a evolução dos números foi principalmente 
orgânica, sem nenhum anúncio para aumentar a base de fãs, mas 
focada em ações como a Mini Rainha, em que um pequeno boneco 
da rainha Elizabeth II foi fotografado em diversos pontos inusitados 
da cidade de São Paulo, como o estádio do Pacembu e a Avenida 
Paulista." 

MUDANÇAS NECESSÁRIAS 
Iniciativas e números à parte, são muitas as empresas que ainda 
não conseguiram incorporar as redes digitais aos processos de 
planejamento e gestão de suas marcas. "Algumas empresas já 
sabem lidar com essa mudança, outras ainda não aprenderam e há 
ainda aquelas que estão retardando o momento de viver a 
mudança. Só que esse é um processo inevitável", analisa 
Vas-concellos, do Facebook. Para ele, o que mudou é que hoje as 
marcas passam a ter de considerar uma visão sobre a qual elas 
não têm controle, que é a visão do consumidor. "Antes dessa era 
digital, era mais difícil ter uma perspectiva de fora. Mas entre os 
consumidores é justamente essa visão que vale. É trocar 
experiências, por exemplo, com quem recebeu determinado nível 
de serviço, se o atendimento foi bom ou ruim. E é muito desafiador 
trazer para dentro do planejamento da empresa um fator sobre o 
qual não se tem controle." 

Entre os muitos desafios que as marcas enfrentam ao trabalhar 
o branding nas redes digitais, Vasconcellos acredita que tudo 
começa por tentar tornar inteligível e natural o diálogo da marca, ou 
seja, qual será a voz da empresa. Outro desafio é a velocidade. 
"Quando as marcas começam a considerar essas opiniões que 
vêm de fora por esses meios democráticos de comunicação, elas 
recebem um volume grande de informação e, na maioria das 
vezes, não conseguem processar em um tempo razoável." Em 
outras palavras, as marcas estão ouvindo mais, mas só a minoria 
delas criou processos internos adequados para processar os 
insumos que estão chegando. "As marcas precisam ser um pouco 
mais propositivas nas redes. Responder às queixas em uma 
velocidade rápida é importante, mas está longe de ser suficiente", 
complementa Pamponet, da itsNoon. 

Na opinião de Edmar Bulla, consultor e diretor-execu-tivo da 
Croma Marketing Solutions, isso acontece porque as marcas se 
atentaram à necessidade de estar presente 
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nas redes sociais e ouvir o que as pessoas estão falando sobre 
elas mais pela obrigação do que pela estratégia em si. "Elas meio 
que foram empurradas por duas forças: primeiro pela força do 
comportamento humano, que é preponderante e anterior a 
qualquer coisa, inclusive à tecnologia; e segundo pelo advento de 
fornecedores que até então não existiam, como as agências 
especializadas em redes sociais." Na visão dele, tudo isso causou 
uma reviravolta gigantesca no mercado publicitário, com as 
agências tradicionais tentando se tornar um pouco menos rígidas, 
mais digitalizadas, e as agências eminentemente digitais 
tornando-se relevantes, mas não necessariamente por conta de um 
trabalho exemplar. "Não era nem bom, nem ruim, era apenas 
diferente, porque muita gente não sabia como lidar com isso. E, 
honestamente, acho que evoluímos muito pouco." 

A evolução a que Bulla se refere passa pelo necessário 
entendimento das empresas de que o fator digital — em seu 
sentido mais amplo — altera toda a cadeia produtiva, desde 
pesquisa e desenvolvimento, jurídico, compras, vendas e logística 
ao marketing e à comunicação corporativa. "O digital precisa ser 
visto como algo estratégico, e não apenas como um insumo para 
que o marketing faça campanhas mais adequadas aos novos 
tempos, como se fosse um nicho." Daí a importância de se buscar a 
integração efetiva dos processos online e off-line dentro das 
empresas, algo que a Volkswagen do Brasil vem fazendo há algum 
tempo. "Hoje nosso marketing é todo integrado — a parte digital, de 
CRM, de propaganda e de promoção — e sempre sentamos juntos 
para discutir o que vamos fazer", diz Fabio Rabelo, gerente de 
marketing digital e CRM da Volkswagen do Brasil. 

No final do ano passado, por exemplo, a decisão conjunta com 
a agência AlmapBBDO para a campanha publicitária do novo 
Fusca 2013 foi lançar um teaser no YouTu-be antes de qualquer 
outra mídia. "Seguindo os principais atributos do novo modelo, 
como inovação, diversão e irre- 

verência, a ação visava gerar curiosidade e expectativa do público 
por meio de filmes que mobilizassem os internau-tas e se 
tornassem virais nas redes sociais", explica Rabelo. E foi o que 
acabou acontecendo: os filmes "Rivellino" e "Garrincha" registraram 
mais de 1 milhão de visualizações e, com apenas uma semana no 
ar, o site do produto recebeu cem mil acessos únicos, com uma 
média de navegação de sete minutos, considerada alta para um 
teaser de produto. Isso não significa, no entanto, que a estratégia 
seja replicada nos demais lançamentos da marca. "Cada caso é 
um caso, mas em todos eles é importante definir a espinha dorsal 
da campanha e desenvolver a comunicação como um todo, de 
forma integrada." 

Para Rabelo, o maior desafio que os profissionais de marketing 
enfrentam hoje nas empresas — independentemente do setor em 
que atuam — é quebrar o paradigma que existe dentro das 
próprias companhias, para conseguirem mostrar a força que a 
internet tem. Para isso, vale recorrer a métricas e estatísticas que, 
quando bem esmiuçadas, ajudam a avaliar toda a presença digital 
da marca. "Hoje, para analisar os 15 sites e as cinco redes sociais 
em que a VW está presente, tenho um dashboard interno enorme. E 
agora estamos contratando também a W3haus só para fazer a 
análise 'humana' dos comentários que são postados nas redes 
sociais." Tudo isso para entender melhor o que as pessoas estão 
falando e tentar responder de uma maneira correta e coerente com 
os valores da marca. 

Pensar na estrutura de processamento e resposta das 
informações é também uma das dicas que Vasconcellos, do
Facebook, dá para as empresas trabalharem melhor suas marcas 
no ambiente digital. "É preciso interpretar o que essas respostas 
estão tentando dizer não só de forma operacional ou tática, mas, 
sim, refletir a fundo sobre como esses inputs podem influenciar nas 
decisões estratégicas de negócio." Para entender melhor essas 
informações, ele considera que procurar parceiros estratégicos, 
com ex- 
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pertise em mídias sociais e no negócio em que a empresa atua, é 
um bom caminho, mas recomenda cuidado para não cair na 
armadilha das métricas sociais. "Vejo muitas marcas criando 
objetivos intermediários, como o canal de comunicação com o 
consumidor, por exemplo, quando na realidade todas as iniciativas 
devem levar ao mesmo objetivo, que é o de alcançar as metas de 
negócios." 
 

A FORÇA DA MULTIDÃO 
Considerando que dentro dessas metas está também o 
desenvolvimento de produtos, serviços ou processos, por que não 
usar, então, a força dos próprios consumidores de uma marca, que 
podem ser milhões de pessoas em todo o mundo, para criar 
inovações? É o que algumas empresas têm procurado fazer ao 
apoiar mecanismos como o cro-wdsourcing. "Nos últimos dois anos 
e meio, tivemos mais de 300 projetos usando essa ideia de como 
uma rede co-laborativa pode ajudar a entender as questões de 
posicionamento da marca", afirma Pamponet, da itsNoon. Ele cita 
como exemplos um programa de inovação social da Fundação 
Telefônica baseado no conceito de crowdfunding, pelo qual a 
organização tem financiado alguns projetos de empreendedorismo 
em diversas periferias do Brasil, e projetos desenvolvidos para o Itaú 
e o Santander para saber como desenhar um banco no futuro. 

De forma resumida, Pamponet descreve o crowdsourcing como 
um excelente espaço de experimentação do novo, onde é possível 
ter acesso, de uma maneira muito privilegiada e rápida, à 
inteligência coletiva. "Tanto é que muitas empresas que prestam 
serviços para as marcas também já estão começando a usar isso 
em seus projetos de pesquisa e inovação." Mas por outro lado o 
crowdsourcing oferece um grande desafio para as marcas: o de 
extrair, diante da abundância de informações disponíveis, o que é 
mais relevante. "É aí que entra a crowderia, rede de curadoria da 
itsNoon que tem como proposta fazer esse trabalho mais analítico, 
levando a informação aplicada à problemática do cliente", diz
Suzana Barros, sócia da itsNoon e gestora da crowderia, que deve 
ser lançada oficialmente em março deste ano. 

Para quem tem dúvidas sobre o interesse das pessoas em 
participar desse processo de co-criação, basta lembrar do projeto 
Fiat Mio, lançado em 2009 pela montadora para receber sugestões 
de como seria um protótipo 

do carro do futuro. Resultado: a plataforma colaborativa registrou 11 
mil ideias, de mais de 17 mil participantes de 160 países. A 
predisposição dos consumidores em participar do desenvolvimento 
de novos produtos também pode ser observada no estudo 8095, 
realizado pela Edelman em onze países com o público que nasceu 
entre 1980 e 1995 (os Millennials) e divulgado no começo deste ano. 
Ao serem perguntados sobre o que as marcas poderiam fazer para 
gerar um vínculo genuíno com eles, 40% dos entrevistados 
disseram que gostariam que elas permitissem que eles 
influenciassem nos produtos. No Brasil, esse índice foi ainda maior, 
quase 50%. "Essa é uma demanda que de fato existe, ou seja, as 
pessoas querem muito participar do que consomem, dando ideias,
melhorando produtos. Só que é preciso tomar cuidado para que 
esses insights sigam uma lógica de direcionamento do negócio", 
opina Rimoli, da Edelman Significa. 

"Concordo com o movimento de ouvir os consumidores, 
principalmente naquilo em que eles podem dizer qual é a 
percepção externa sobre sua marca. Por outro lado, não acredito 
muito em trazer o consumidor para o planejamento interno", 
complementa Vasconcellos. Para o diretor de Soluções Criativas do 
Face-book Brasil, ainda que seja interessante trazer essas 
contribuições para dar respostas e trazer novas perspectivas para o 
negócio, o planejamento e a gestão devem ser atributos da marca. 
"Há uma teoria que diz que a sabedoria da multidão pode indicar o 
caminho da verdade, mas não acho que isso sempre se aplique aos 
negócios, porque na gestão existem outros fatores internos que 
devem ser considerados." 

O avanço do crowdsourcing também esbarra em processos que 
são muito antigos, para não dizer conservadores. "A maioria das 
pessoas que lideram as grandes marcas é de uma geração que 
ainda usa modelos clássicos de administração, até porque quando 
elas se formaram não se discutia o uso da internet como meio 
potencializador e catalisador de publicidade ou renovação de uma 
linha de produtos", diz Bulla. É por isso que, na opinião do consultor, 
a despeito da existência de algumas iniciativas realmente 
inovadoras, ainda estamos engatinhando no processo de usar as 
redes digitais para realmente trazer os consumidores para participar 
do planejamento e da gestão das marcas. 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 1, p. 54-60, ago. 2013.




