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[Marketing]

Os melhores agentes da
propaganda disfarçada
Estudo pioneiro sobre o stealth marketing nos Estados

Unidos faz descoberta surpreendente: não-clientes que

recomendam uma loja como se fossem seus clientes geram

mais vendas do que os clientes de verdade

Ainda não se tem notícia da prá-
tica do polêmico stealth marketing ou
surrepticious marketing no Brasil, mas
o fato é que ele continua ganhan-
do força nos Estados Unidos (leia
artigo sobre o assunto em HSM
Management n° 48, página 44, em
que o conceito foi traduzido como
"propaganda subliminar"). Prova
disso é um artigo recente da MIT
Sloan Management Review sobre o
tema, abordando modos de fazer
as empresas obter melhor relação
custo-benefício com ,essa modali-
dade de propaganda. %
• O artigo traz a análise que David

B. Godes e Dina Mayzlin, respecti-
vamente professores de marketing
das faculdades de administração
de Harvard e Yale, fizeram de uma
bem-sucedida campanha de stealth
marketing realizada por uma cadeia
de lojas norte-americana (cujo
nome não foi revelado). Dela parti-
ciparam 1.073 "agentes", recrutados
por uma empresa de promoções.
Alguns eram compradores con-
tumazes da empresa, outros nem
sequer a conheciam até o momento
de participar da campanha. Foi soli-
citado a todos que, durante 13 sema-
nas e em troca de prêmios que não
superavam US$ 15 por indicação,
recomendassem a loja para amigos
e conhecidos. Para mensurar isso,
cada agente ia passando à empresa

os nomes das pessoas às quais su-
geria a loja.

Godes e Mayzlin estudaram em
profundidade as pessoas responsá-
veis pela circulação dos rumores e
identificaram as características da-
quelas que obtiveram os melhores
resultados. A primeira descoberta
foi que os 381 agentes que já eram
clientes leais da cadeia de lojas não
geraram vendas adicionais. Sendo
entusiastas, já tinham contado aos
amigos e conhecidos as boas quali-
dades da empresa em diversas ocasi-
ões. Além disso, como Godes afirma
no artigo, "não é preciso investir em
pessoas que já fazem espontanea-
mente o que a gente quer".

A segunda descoberta foi de
que os formadores de opinião,
distribuídos entre clientes leais e
não-clientes, não eram tão eficazes
quanto se imaginava. Por quê? Os
que não eram clientes de verdade
não se motivaram a recomendar
a loja. "Eles se consideram 'os
especialistas' e relutam em falar
com entusiasmo sobre produtos
pelos quais não se sentem since-
ramente atraídos", explica Godes
na MIT Sloan Management Review.
E os que já eram clientes tiveram
o mesmo resultado dos outros
clientes leais.

Então, em qual "segmento de
pessoas" uma campanha de stealth

marketing deve investir para garantir
bons resultados? Certamente no
segmento ao qual pertenciam os
outros 692 agentes selecionados
pela cadeia de lojas. Suas recomen-
dações tiveram impacto bastante
significativo. Embora recebessem
prêmios de US$ 15 em média a
cada recomendação, esses agentes
promoviam vendas de aproximada-
mente US$ 200 cada vez que fala-
vam com um amigo ou conhecido
sobre a loja. Detalhe: eles tinham
vida social intensa.

Eis a terceira grande descoberta
do estudo: segundo os professores,
os clientes que não se caracterizam
por sua lealdade, mas que têm vida
social intensa e extensa rede de
contatos são os que mais convertem
as recomendações em vendas.

No artigo da MIT Sloan Manage-
ment Review, Godes e Mayzlin alertam
que ainda há muito a ser pesquisado
no campo do stealth marketing. Por
exemplo, os resultados que obtive-
ram com a pesquisa da cadeia de
lojas precisam ser aplicados a outras
categorias de produtos. E os clientes
leais não devem ser simplesmente
descartados, porque o burburinho
que criam é útil. Apesar disso, o
estudo está sendo considerado nos
EUA uma valiosa contribuição ao
debate sobre a melhor maneira de
usar o stealth marketing.
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