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Ontem, no intervalo da transmissão do Oscar, a Mastercard convidou consumidores norte-
americanos a interagirem e completarem dois comerciais com o formato da campanha "Priceless" 
- "Não tem preço", no Brasil. Nos filmes, foram exibidos apenas os valores, com os espaços 
referentes aos produtos deixados em branco. Os consumidores foram estimulados a entrar no site 
priceless.com e preencher as linhas em branco. Trata-se de um concurso interativo, onde a 
melhor sugestão dos participantes será veiculada em nível nacional como prêmio.  
 
Para quem viu a campanha, trata-se de um verdadeiro show de comunicação dirigida: promove 
experiência diferenciada com a marca, distribui prêmios "priceless", reforçando o conceito da 
marca; estabelece um vínculo qualificado com o público; permite a captação de nomes para ações 
de prospecção de clientes (as pessoas se cadastram para participar) e coloca o cliente em 
primeiro lugar. Além disso, promove um efeito viral absurdo; monitora que tipo de pessoa se 
interessa pelo apelo da marca e está alinhada com um movimento que se alastra pelo mundo, que 
é a produção pessoal de propaganda. E o melhor: tudo mensurável.  
 
A meu ver, esta ação reflete bem uma tendência que está transformando o jeito de fazer 
comunicação: a criação de experiências únicas e inesquecíveis como parte de um grande projeto 
de envolvimento. Com um consumidor bem informado, muito mais consciente e exigente, com um 
desejo de auto-expressão nunca visto antes e uma oferta de opções de mídia e de produtos 
infinitamente maiores, as marcas têm que passar a praticar ações de geração de valor e 
construção de vínculos, que vão muito além do conhecido. Hoje a conquista do cliente passa por 
verdadeiros projetos de envolvimento, onde a inovação e a construção de experiências únicas 
permeiam o processo.  
 
Já estamos longe do tradicional "impacto" na mídia. Agora, a marca precisa promover diálogos, 
interação, experiências inesquecíveis a ponto de fomentar um boca-a-boca espontâneo, manter 
uma conversa contínua com o público usando o melhor de cada disciplina, dos eventos de 
relacionamento ao viral na internet, integrando os pontos de contato, fazendo com que o cliente 
continue a se emocionar, mas agora, mobilizado por uma estratégia de envolvimento on-going, 
para que os resultados se comprovem e a fidelidade tenha mais chances de ocorrer.  
 
Mesmo assim, você acha que o jogo já está ganho? Definitivamente não. Além disso, e mais do 
que nunca, é necessário explorar o arsenal de ferramentas dirigidas disponíveis para identificar 
quem é o cliente que nos interessa, descobrir onde ele está, como atingi-lo, testar a melhor 
oferta, ativá-lo para torná-lo mais lucrativo, e conhecê-lo cada vez mais, para que esse diálogo 
seja quase "olho no olho" e prossiga por anos, permitindo até descartar os clientes que não 
interessam.  
 
Ufa! Dá trabalho! Mas para quem está de olho no Oscar do marketing atual - a conquista da 
fidelidade do consumidor - está valendo a pena. Os resultados que o digam.  
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