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Marca de ração usa buscas por raças no Google para
incentivar adoção de vira-latas

Ao pesquisar nomes errados de raças de cachorros, usuários caem em página que incentiva

a adoção de vira-latas abandonados <3

por 

 1 2  

A Güd, marca de ração para cachorros, através do projeto Busca Dogues, quer

promover a adoção de cãezinhos abandonados através da busca no Google por

animais de raça. Parece antagônico, mas foi uma ótima sacada.

Criado pela J. Walter Thompson Brasil, o projeto brinca com o fato das pessoas

buscarem por cães de raça com a gra�a errada. Nas pesquisas, Poodle vira Pudol,

Beagle vira Bigol e por aí vai. E é justamente aí que o “hack” começa.
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Toda vez que alguém busca por uma raça com o nome errado, o Busca Dogues cria

um anúncio como se aquele cachorrinho estivesse sendo doado. Ao clicar no

anúncio, o usuário vai para a página do hack e descobre que, na verdade, o termo

digitado foi usado para nomear um vira-lata resgatado pela ONG.

Segundo Rafael Miessi (Redator) e Mica Moran (Diretor de Arte), dupla responsável

pelo projeto, a ideia partiu de uma verdade: “Escrever nome de algumas raças é

muito complicado. Foi aí que vimos a oportunidade para falar de um assunto

relevante para a marca, a adoção de vira-latas, contam.

Que muitos “Hot Vailer” sejam adotados.
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