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Quando um veículo promocional do achocolatado Yoo-hoo foi roubado nas ruas de Nova York em 
julho, a fabricante da bebida não considerou o roubo apenas como um dos pequenos infortúnios 
da vida. Ela o viu como uma oportunidade de marketing.  
 
No dia seguinte, a Yoo-hoo divulgou em seu website um boletim implorando que seus fãs a 
ajudassem a procurar a perua. Visitantes do site podiam baixar cartazes do tipo "Procura-se" e 
eram solicitados a cobrir sua vizinhança com eles. A empresa ofereceu uma recompensa de dois 
anos de fornecimento gratuito da bebida para qualquer um que fornecesse informações que 
levassem à recuperação do veículo.  
 
O fórum do site da Yoo-hoo foi invadido durante uma semana por uma avalanche de mensagens 
especulando sobre possíveis autores do roubo. Mas, bem no momento em que a campanha estava 
ganhando força, a polícia encontrou o veículo abandonado em Newark, no Estado de New Jersey.  
 
A campanha foi tão rápida que a Yoo-hoo, divisão da britânica Cadbury Schweppes PLC, nem 
tentou medir seu impacto. Mas ela ilustra até que ponto empresas hoje estão usando a internet, 
muitas vezes de forma inusitada, para chamar a atenção de consumidores, construir lealdade à 
marca e impulsionar as vendas.  
 
"O maior problema (para os diretores de marketing) na internet é o seu cenário desordenado", diz 
Gary Stein, analista da Jupiter Research, divisão da Jupitermedia Corp. A publicidade do tipo 
banner (faixa) e pop-up (janela que abre sobre a página que está sendo visitada) está por todos 
os lados e freqüentemente só irrita o consumidor. Então, diz Stein, as empresas estão ficando 
mais criativas em seus esforços de chamar a atenção sem exasperar consumidores potenciais.  
 
Em vez de cobrir a internet com anúncios, esses esforços se concentram em atrair visitantes aos 
sites da empresa, onde táticas de marketing como jogos interativos, sorteios e filmes de curta 
metragem estão sendo usados para criar tendências, muitas vezes com o suporte de outras 
mídias.  
 
Em julho, a Reebok International Ltd. lançou um jogo online para promover sua linha de tênis e 
roupas Above the Rim. A empresa americana usou comerciais de televisão para seduzir 
consumidores a tentar solucionar um mistério imaginário em seu website.  
 
O mistério envolvia um jogador inexperiente de basquete, que tinha levado uma sova nas quadras 
de um adversário, e suas jogadas hábeis. Os visitantes do site da Reebok eram desafiados a 
descobrir qual entre quatro astros da liga americana de basquete profissional derrotou o jogador e 
que tênis ele usava.  
 
Quem resolvesse o mistério participava automaticamente de um sorteio. O vencedor, escolhido 
em agosto, vai assistir à próxima produção do novo comercial da Above the Rim.  
 
A Reebok diz que o tráfego de seu website dobrou durante a promoção. No total, 97.000 pessoas 
participaram do jogo, segundo a Reebok, gastando uma média de oito minutos em cada visita ao 
site. Conseguir que uma pessoa fique no site por oito minutos, em comparação a comerciais de TV 
de 30 segundos, sem nenhum custo de mídia adicional, é um retorno "gigantesco" sobre o 
investimento, diz Marc Fireman, diretor de marketing interativo da Reebok.  
 
Fireman diz que uma chave para a campanha era o uso conjunto de TV e Web. Os consumidores 
têm mais chances de lembrar uma marca se a virem em todos os meios que usam, diz.  
 



Na primeira fase da internet, empresas mantinham sua publicidade impressa e de TV separada 
das iniciativas online. Gradativamente, endereços de websites começaram a aparecer em 
anúncios tradicionais, mas pouca coisa além disso vinha sendo feita para integrar as mídias. 
Agora, "todo mundo está tentando compreender esse multimarketing", diz Kent Alen, analista da 
Aberdeen Group, firma de pesquisa de mercado de Boston.  
 
As empresas também estão se voltando aos websites para ajudá-las a impulsionar campanhas nas 
quais os próprios consumidores ajudam a promover o produto ao compartilhar a mensagem de 
marketing com amigos.  
 
A fabricante britânica de produtos masculinos de cabelo Brylcreem, divisão da americana Sara Lee 
Corp., por exemplo, sequer tinha um website próprio. Mas ela se uniu ao site da rede MTV no 
Reino Unido — pertencente à americana Viacom Inc. — para lançar uma campanha na qual 
convidava as pessoas a enviar fotos pela internet de amigos que tivessem penteados realmente 
feios. As fotos eram divulgadas no site da MTV e os visitantes votavam para escolher o pior 
penteado. Os participantes recebiam produtos Brylcreem e o mais votado ganhava uma viagem 
com direito a três acompanhantes para a ilha mediterrânea de Ibiza.  
 
Nas três semanas de promoção, a Brylcreem diz que mais de 120 fotos foram enviadas, 
recebendo mais de 10.000 votos e quase 4.000 amostras dos produtos da empresa foram 
solicitadas online.  
 
Outro esforço de marketing na internet que vem chamando muito a atenção de consumidores e 
que usa toda a capacidade multimídia de um site são filmes de curta metragem. A montadora 
alemã Bayerische Motoren Werke AG diz que a série de filmes de ação produzidos por famosos 
diretores de cinema exibida em seu site já foi vista por mais de 50 milhões de pessoas, numa 
média de 380.000 vezes por semana, diz a BMW. Só a primeira temporada levou 41.000 
consumidores potenciais a pedir mais informações sobre os carros BMW.  
 
James McDowell, diretor de marketing da BMW na América do Norte, diz que os filmes ajudaram a 
montadora a gerar vendas recordes em 2000 e 2001. "Se essa campanha não estivesse ajudando, 
de maneira nenhuma teríamos anos recordes", diz.  
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