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EM PERSPECTIVA

Buzz ou 
branding?
Cresce o número de marcas que aderem 
ao real time marketing no Brasil

Por JONAS FURTADO jfurtado@grupomm.com.br

A quantidade de marcas que surfaram 
na onda do rei do camarote na sema-

na passada, publicando posts relativos à 
“deslumbrante” entrevista do empresá-
rio Alexander Augusto de Almeida à re-
vista Veja SP, demonstrou que o real time 
marketing entrou de� nitivamente no ra-
dar dos pro� ssionais de marketing e das 
agências de publicidade. Das balas Halls 
à companhia aérea Azul, muitas empre-
sas aproveitaram a repercussão da maté-
ria nas redes sociais para interagir com 
seus fãs, a exemplo do que já havia acon-
tecido em meados de outubro, quando a 
bola da vez foi o anúncio do preço (ina-
creditáveis R$ 4 mil) de lançamento do 
PlayStation 4, da Sony, no Brasil. 

Algumas marcas têm usado a ferra-
menta inserida dentro de suas ações ho-

DIGITAL
João Muniz
CEO da Lov

“Qualquer ação, para qualquer marca, 
seja pontual ou prevista a médio e a longo 
prazos, tem de estar alinhada e trazer 
para o consumidor o mesmo discurso 
estratégico e a mesma relevância. Ou, então, 
é desperdício de talento e de dinheiro. 
O exemplo de Oreo no Super Bowl é 
emblemático: uma ação que aconteceu 
por causa de um fato pontual, mas feita em 
cima de uma estratégia já existente e muito 
bem definida do twist. Resultado: uma 
tuitada de 20 caracteres mobilizou um país 
inteiro. Aqui na agência, temos uma equipe 
integrada e atenta a tudo o que acontece 
para gerar buzz e fazer que as marcas de 
nossos clientes estejam conectadas com 
seus consumidores, em todos os momentos 
do ciclo de vida. Nossa equipe de redes 
sociais trabalha debaixo do guarda-chuva 
de planejamento estratégico.  Quando 
ocorre algum evento importante, eles 
estão sempre preparados para tomar 
decisões rápidas, e avaliar se uma ideia 
está alinhada com a estratégia da marca 
e com as metas traçadas anteriormente. 
Porque não dá para esperar muito, senão o 
bonde passa. A história do camarote é um 
bom exemplo. Em dois, ou três dias, talvez 
nem se fale mais no assunto.” 

Dê sua opinião
Esta discussão continua na seção 

Em Perspectiva da editoria de Marketing 
do meioemensagem.com.br

ANUNCIANTE
Fábio Marão
Gerente de marketing interativo da Azul 
Linhas Aéreas

“O real time marketing pode ser uma 
ferramenta para os dois níveis. Nas vezes 
mais recentes em que usamos, foi para 
melhorar o nosso relacionamento com os 
nossos fãs, usando o canal Facebook. Se 
fosse um anúncio num veículo impresso, 
no dia seguinte, certamente deveria estar 
mais próximo do branding, levando-se em 
conta uma solução criativa, o que pediria 
um investimento maior. Por isso, tanto no 
post citando o ‘rei do camarote’ quanto 
no relativo ao preço do PlayStation 4, 
preferimos atuar nos nossos canais digitais. 
Já fizemos outras postagens que envolviam 
notícias de um concorrente. Essas ações 
surtem efeito para quem gosta da marca, 
sem ser tão relevantes. Mostram que 
a gente está ligado, por dentro do que 
acontece, e acabam gerando um reflexo 
de branding, de ser uma marca que atua, 
bacana. Agora, precisa de bom senso, 
porque pode ser fácil errar a mão na 
abordagem. Normalmente,  tomamos 
a decisão dentro do departamento de 
marketing interativo, mesmo. Quando é algo 
mais polêmico, podemos apresentar a ideia 
para outros departamentos da empresa, e 
decidirmos juntos.”

CONSULTORIA
Edmar Bulla
CEO da Croma Marketing Solutions

“Qualquer ação de marketing deve 
pressupor análise crítica de contexto, 
consenso quanto às necessidades do 
público, definição clara de finalidade e 
capitalização sobre os ativos da marca. O 
real time marketing deve ser percebido 
sempre como um recurso possível para a 
construção de marca, independentemente 
de a ativação ser mais ou menos tática. O 
que importa, no final do dia, é o quanto 
a relação entre consumidor e marca 
foi enriquecida com essa experiência 
e se o retorno esperado de negócios e 
comunicação foi alcançado. A produção 
de ações que exigem rapidez dependerá 
cada vez mais de integração de equipes, 
simplificação de processos e flexibilidade. 
O fato é que os modelos tradicionais das 
operações de marketing não se enquadram 
nesse cenário e romper com esses padrões 
é fundamental. Equipes que trabalham 
sob a mesma finalidade e com metas 
comuns traçadas terão objetividade para 
tomar decisões e saber aproveitar uma 
oportunidade.”

Super Bowl, em fevereiro, quando pegou 
carona na queda de energia para divul-
gar via Twitter os novos faróis de LED de 
seu modelo R8. 

Com a proximidade da realização da 
Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olím-
picos de 2016 no Brasil, é de se esperar 
que ainda mais companhias no País pas-
sem a incorporar o real time marketing 
entre suas atividades cotidianas de rela-

lísticas de marketing. É o caso da Oreo, 
que — no mais famoso exemplo de apli-
cação bem-sucedida do real time marke-
ting — aproveitou o apagão de eletricida-
de responsável por suspender tempora-
riamente a edição de 2013 do Super Bowl, 
nos Estados Unidos, para alavancar a es-
tratégia de incentivar seus consumidores 
a mergulhar a bolacha no leite antes de 
saboreá-la. Tal comportamento já vinha 
sendo estimulado dentro de toda a co-
municação e pontos de contato da marca. 

Em contraponto, outras empresas apro-
veitam a oportunidade de forma mais 
relaxada, para promover algum produ-
to específico ou apenas para impulsio-
nar a relação com os internautas a par-
tir de um assunto em voga no momento. 
Foi o que fez a Audi, também durante o  

AGÊNCIA
Patricia Albuquerque
Sócia-diretora da MLSGroup Espalhe

“Faz sentido entrar num assunto quente, 
mais fugaz e não planejado, desde que seja 
de forma relevante e dentro do guarda-
chuva da marca. Em certas oportunidades, 
pode se fazer isso de forma mais light, mas 
nunca totalmente descolada do trabalho 
de construção de marca. Não pode ser, 
nunca, algo gratuito. A equipe tem de ser 
rápida: se for para entrar atrasado na 
brincadeira, é melhor esperar a próxima 
chance. Também, é preciso entender 
como o assunto em destaque está inserido 
nas conversas para criar algo de bom 
gosto sem ofender ninguém. Nossa área 
de conteúdo, que chamamos de redação 
criativa, tem um manual de boas práticas, 
que explica, entre outras coisas, o que fazer 
e o que não fazer. Normalmente, como são 
posts um pouco mais ousados, precisam 
ser aprovados de maneira consistente 
pelos nossos clientes — então, contamos 
com a agilidade deles nesse processo.  É 
essencial um extenso trabalho anterior 
de planejamento, para saber sobre quais 
assuntos a marca estará falando nas 
próximas semanas. Se a ‘casa’ está bem 
arrumada, se consegue improvisar com 
segurança e agilidade.” 
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cionamento. Meio & Mensagem entre-
vistou agências e anunciante para ouvir 
deles a principal função da ferramenta: 
construir marca ou fazer barulho?
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1585, p. 36, 11 nov. 2013.




