
Produtos com causa
Buzz marketing estimula consumidora se tornar "apóstolo" da marca
ELIANE PEREIRA

Nestes tempos em que pro-
dutos e serviços estão cada vez
mais iguais, o grande desafio das
empresas é achar um diferencial
para suas marcas. O especialista
francês em estratégia, marketing
e comunicação George Cheto-
chine, presidente do Chetochi-
ne Consulting Group, prega a
adoção pelas empresas do cha-
mado "buzz marketing", cujo
objetivo é cooptar consumidores
para que eles se tornem "evan-
gelizadores" a serviço da marca.
A convite da SNBBnovagência,
Chetochine esteve na semana
passada em São Paulo, para uma
palestra sobre o assunto.

M&M — O que é buzz marketing? É
parecido com marketing viral?
George Chetochine — São duas coi-
sas completamente diferentes.
Hoje as companhias utilizam o in-
terruption marketing. Há a neces-
sidade de mudar para a era do per-
mission marketing. Interruption

marketing é impactar o consumi-
dor, e permission marketing é pe-
dir licença. Buzz marketing é uma
técnica de permission marketing.

M&M — Mas o que é o buzz mar-
keting exatamente?
Chetochine — É utilizar seus clien-
te como evangelistas. Por exem-
plo, é como se eu dissesse "fui ver
um filme ontem à noite, é exce-
lente". Isso é boca-a-boca. O evan-
gelista diz "vi ontem um filme,
você tem que ir". E vai telefonar
daqui a dois dias para saber se
você foi ver o filme, se falou ao seu
marido sobre ele. Para evangeli-
zar o consumidor é preciso dar-lhe
o que chamamos de "idea virus",
ou seja, uma idéia que seja conta-
giosa, pois o buzz marketing está
calcado na necessidade de contá-
gio. Com o buzz, quando se evan-
geliza seus vetores, primeiro se dá
uma causa a eles. As pessoas fi-
cam contentes em evangelizar
porque pertencem a uma causa.

M&M — Por que a l g u é m se enga-
jar ia numa causa comercial?
Chetochine — Comprei um Prius,
o carro híbrido da Toyota que
tem motor e bateria e não po-
lui. Por que comprar um Toyo-
ta Prius? Porque sou adepto da
proteção ambiental, penso que
a poluição é terrível, que se
amanhã chineses e indianos ti-
verem tantos carros quanto os
europeus o mundo será terrível.
Então, quando a Toyota lançou
esse carro, ela pôs uma causa
nele. Um amigo indicou meu
nome, e a Toyota me convidou
para uma reunião sobre a evo-
lução da poluição no mundo, de-
pois me chamou não para guiar
o carro, mas para compreender
como funciona esse motor à ba-
teria. Isso me encantou e final-
mente comprei o Prius. Mas isso
era o começo, não o fim. Fiz um
jantar em minha casa para os
meus amigos e chamei um espe-
cialista da Toyota, que falou so-

Chetochine: buzz marketing consiste em utilizar clientes como evangelistas

bre o projeto. Resultado: foram
vendidos três carros. A empre-
sa não me deu nenhum incenti-
vo. Eles gastaram dinheiro para
ver se eu estava interessado na
causa da poluição.

M&M —Onde a publicidade entra
nisso?
Chetochine — Para fazer um bom
buzz marketing é preciso um
contexto, e ele é feito pela pu-
blicidade. Mas não publicidade
orientada para o produto, e sim
a que dá magnitude para a cau-
sa. Buzz não é um tipo de publi-
cidade, é outro tipo de aborda-
gem, que se serve da internet, do
marketing direto, do marketing
viral, do que seja, para transfor-
mar a pessoa num evangelizador.

M&M — Qual o principal erro que
se deve evitar numa estratégia de
buzz marketing?

Chetochine — Pensar que ele é
uma técnica de marketing viral,
não compreender que se trata de
uma estratégia complexa. Outro
erro é pensar que isso se faz de
um dia para o outro.

M&M — O senhorconhece a lguma
empresa b r a s i l e i r a que esteja
usando bem o buzz market ing?
Chetochine — Não. Começamos
a falar de buzz marketing aqui
há dois meses. O que não sabe-
mos é se no Brasil os produtos
são percebidos pelo consumidor
como iguais, se os empresários
têm a idéia de que eles são
iguais e de que o interruption
marketing não funciona, como
acontece na Europa e nos Es-
tados Unidos. O buzz marketing
é muito jovem, tem 4 anos. Den-
tro de meia década veremos nas
empresas um vice-presidente
de buzz marketing.
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