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Quando as marcas realizaram os

sonhos do consumidor
11 de novembro de 2015 · Atualizado às 12h03

Está cada vez mais claro que os sonhos e aspirações das pessoas podem ser o

gatilho essencial para ativar o engajamento entre marcas e consumidores de

uma maneira realmente poderosa. Nesta semana, uma história comovente

ganhou mídia espontânea em todo o mundo e povoou o feed dos usuários nas

principais redes sociais.

Um homem americano de nome Daniel Fleetwood, de 32 anos, fã de Stars

Wars e com uma doença terminal, mobilizou a web com uma campanha para

assistir ao mais recente episódio do longa antes da estreia. O novo filme da

saga será apresentado pela primeira vez no próximo dia 17 de dezembro em

praticamente todo o mundo, mas a Disney realizou uma exibição especial na

casa de Fleetwood, que infelizmente faleceu na última terça-feira (10).    

Confira abaixo alguns casos em que as marcas realizaram os desejos de seus

fãs e consumidores:

Café da manhã com estrelas do rúgbi

Imagine um garoto que ama futebol e ao acordar se depara com craques

como Neymar, David Luiz e Daniel Alves em sua mesa de café da manhã? E se

depois da refeição ele fosse bater uma bolinha com as estrelas nos fundos de

sua casa? Isso aconteceu com um pequeno neozelandês, através de uma ação

realizada pela marca de cereais Weet-Bix. Evidentemente, ao invés de

futebol, o rugby foi serviu como temática.
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LEGO realiza sonho de garoto com Síndrome de Asperger

Um garoto com Síndrome de Asperger, um tipo leve de autismo, é fã de lego

e seu principal desejo era ganhar uma coleção das peças de montar chamada

Emerald Night Train.  Como não tinham dinheiro, seus pais ficaram de juntar

a quantia. O problema é que nesse meio tempo o brinquedo saiu de linha.

Mas o garoto escreveu uma carta para a marca, que foi atendida

prontamente, conforme você pode conferir no emocionante filme abaixo.

Os desenhos que viraram presentes de Natal

As crianças receberam a missão de fazer um desenho sobre o que gostariam

de ganhar no Natal. O resultado surpreendeu a todos da Samsung. A partir daí

a marca resolveu fazer uma surpresa para os pequenos, que viram seus

desenhos se transformarem em brinquedos reais.
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Criada pela agência Mood, a campanha "Conhecendo Murilo" prestou uma
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homenagem ao Dia das Mães e ainda ganhou inúmeros prêmios pelo mundo

afora. No filme, a marca apresenta a história real de uma mãe com

deficiência visual que toca seu filho pela primeira vez, ainda no momento do

ultrassom. Por meio de uma impressora 3D, o rosto do bebê é reproduzido

permitindo que a mãe possa senti-lo e abraçá-lo.

Shopping fechado em sonho infantil

"O que você acha que acontece em um shopping depois que as pessoas vão

embora?". Foi a partir deste curioso questionamento que a agência Lápis Raro

criou a campanha de comemoração dos 40 anos da Multiplan. Para produzir o

trabalho, crianças de idades variadas foram convidadas a responder a

pergunta. As mesmas crianças foram levadas para visitar um shopping

durante a noite. A ação foi filmada em Belo Horizonte e envolveu

aproximadamente 200 pessoas, dando origem a um filme de cinco minutos de

duração.

Estácio faz "Formatura em família"

O vídeo conta a história de Alzira, estudante de Direito da Universidade, que

se formou após muita dedicação de todos os seus familiares. O post é o mais

acessado da história das redes da Estácio e mostra como a jovem conseguiu

conquistar o diploma universitário. Para retratar a importância deste

momento, a Artplan foi acompanhar a trajetória da família de Alzira até o

momento da formatura e, durante a cerimônia, fez uma homenagem especial

aos familiares da jovem, que receberam diplomas especiais, como ‘mãe

guerreira’ ou ‘sobrinho orgulhoso’.
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Heineken na ilha dos sonhos

A marca de cervejas criou um projeto global para inspirar as pessoas a

realizarem os seus sonhos. O filme The Dream Island conta a história de seis

consumidores de diferentes países que se reuniram numa ilha da Tailândia

sem saber o que aconteceria. O desfecho é surpreendente.
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