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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo apresentar os processos da comu-

nicação boca-em-boca, bem como abordar o aumento de sua importância
nas decisões de compra de produtos e serviços. Atualmente, na hora de
escolher suas marcas, os consumidores estão muito mais propensos a
confiar em fontes e indicações oriundas de outros consumidores do que
nas tradicionais mensagens publicitárias. Sendo assim, as empresas terão
que adotar novas estratégias para atingir seus públicos, e algumas delas
já perceberam que a comunicação boca-em-boca vem se constituindo
numa potente ferramenta do marketing viral. Adicionalmente, este artigo
demonstra que as empresas podem promover o marketing viral utilizando
tanto os grupos de referência, como os líderes de opinião para disseminar
rapidamente a informação entre os consumidores e, com isso, aumentar
suas receitas.

PALAVRAS-CHAVE: marketing viral, comunicação boca-em-boca,
influência pessoal, grupos de referência, líderes de opinião.

Introdução

A propaganda é a ferramenta de comunicação mais
conhecida pelas empresas, porém, de acordo 

            com Ries e Ries (2002), ela vem sendo utilizada
de uma forma equivocada, trazendo um retorno não
satisfatório. A propaganda caiu em descrédito perante
grande parte dos consumidores e precisa ser reforçada
com outras ferramentas de comunicação. Em função de
não acreditarem mais em apelos comerciais exagerados,
os consumidores procuram informações sobre marcas,
produtos e serviços em outras fontes que consideram
mais confiáveis. As fontes de informação mais procura-
das são os próprios consumidores conhecidos. Outras
ferramentas, como, por exemplo, as relações públicas,
podem ajudar a despertar o interesse nos consumidores
pela busca e transmissão de informações, ocorrendo,
assim, uma mídia espontânea.

De acordo com Sâmara e Moersch (2005), o envolvi-
mento do consumidor e o processo de tomada de decisão
estão intimamente ligados a fatores psicológicos, entre
eles a motivação, a percepção, o aprendizado, as atitudes
e o processamento de informações; fatores situacionais,
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ABSTRACT
This article aims to present the processes of word-of-mouth commu-

nication and to address its increasing importance in product and service
purchase decisions. Nowadays, when choosing their brands, consumers
are much more prone to rely on sources and indications from other consu-
mers than in traditional advertising practices. Thus companies will nave to
adopt new strategies to reach their target public, and indeed some of them
have already realized that word-of-mouth communication has become a
powerful viral marketing tool. In addition, this paper argues that companies
can promote viral marketing by using both reference groups and opinion
leaders in order to quickly spread customer-to-customer information and
therefore enhance their revenues.
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como o ambiente físico, o ambiente social, o tempo, a
razão de compra e os humores; e fatores socioculturais,
como a cultura, a subcultura, a classe social, os grupos
de referência e a família. O envolvimento do consumidor
pode ser alto ou baixo, podendo ocorrer a decisão de
compra de forma mais ativa ou passiva.

O artigo trata das influências interpessoais que in-
cidem nos consumidores em suas decisões de compra a
partir de fatores socioculturais. A influência é exercida
em torno do indivíduo desde o seu nascimento, o que
interfere em suas decisões de consumo. As empresas,
depois de perceberem que as influências interpessoais
são muito relevantes na escolha de marcas de produtos e
serviços, começaram a pensar mais sobre o assunto. De-
pois de estudar a influência pessoal, suas características,
a comunicação boca-em-boca, seus pontos positivos e
negativos, a última tendência é estimular essa interação
entre os consumidores e a sua comunicação, de forma
que a empresa tenha o controle. Assim, surge o conceito
de marketing viral ou epidêmico, em que os clientes
vendem a idéia ou o produto em nome da empresa sem
estarem recebendo por isto, apenas pela simples sedução
da troca de informações.

A influência pessoal e os grupos de
referência

Os seres humanos estão sempre expostos a algum
tipo de influência nos diversos momentos de suas vidas.
De acordo com Engel, Blackwell e Miniard (2000), a
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influência pessoal, direta ou indireta, é uma das melhores
formas de persuasão, pois a opinião de pessoas com as
quais podemos nos identificar e relacionar pode ter uma
credibilidade notável. As pessoas que estão em torno do
indivíduo são geralmente usadas como grupo de referên-
cia. Sâmara e Moersch (2005) definiram, em seu livro,
os grupos que estão em torno do indivíduo exercendo
influências sobre ele, sendo o primeiro a família, seguida
dos amigos, da classe social, das subculturas específicas
e, por fim, de outras culturas. A influência do grupo de
referência interfere nas decisões do cotidiano, inclusive
nas de consumo, do indivíduo.

De acordo com Solomon (2002), a influência pode
ser de três tipos: informativa, utilitária ou expressiva
de valor. Na primeira, a informativa, o indivíduo busca
informações em associações profissionais, com especia-
listas, com aqueles que trabalham com o produto como
profissão, com pessoas que tenham experimentado a
marca e possam fornecer informações confiáveis, em
agências de teste independentes ou até mesmo através
da observação do que os especialistas usam ou têm. Na
utilitária, o indivíduo busca satisfazer as expectativas
de outras pessoas, de membros da família a colegas
de trabalho, realizando a compra influenciado pelas
preferências de pessoas com quem mantém interações
sociais. Ele busca satisfazer as expectativas de outros a
seu respeito. Na influência expressiva de valor, o indi-
víduo acha que a compra ou o uso de uma certa marca
promoverá a imagem que os outros têm dele, que aqueles
que compram ou usam uma determinada marca possuem
as características que ele gostaria de ter, pensando que
seria bom ser como o tipo de pessoa mostrada pela pu-
blicidade usando uma determinada marca. "Ele acredita
que a compra de uma marca específica ajudaria a mos-
trar aos outros o que ele gostaria de ser" (SOLOMON,
2002, p. 258).

Os seres humanos são animais sociais. Todos per-
tencem a grupos, tentam agradar aos outros seguindo
pistas de como devem se comportar observando as ações
dos outros. A vontade de se adequar ou identificar com
indivíduos ou grupos desejáveis é a primeira motivação
para muitas das compras e atividades, motivando que
se faça de tudo para agradar aos membros de um grupo
cuja aceitação interessa. Os grupos de referência podem
ser compostos por pessoas que o consumidor realmente
conhece ou por pessoas que ele pode admirar ou com
quem ele pode se identificar. O indivíduo se compara
com as pessoas semelhantes e acaba sendo influenciado
pelo conhecimento de como essas pessoas conduzem
as suas vidas. "É comum que a influência pessoal seja
a chave do sucesso ou do fracasso de um produto ou
marca" (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000,
p. 460). A influência pessoal é exercida pelos diversos
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grupos de referência.
Solomon (2002) afirma também que existem alguns

fatores que afetam a probabilidade de que as pessoas
se tornem parte de um grupo de referência. São eles a
propinqüidade, em que há proximidade física entre os
membros; a simples exposição, em que há interação entre
os consumidores e pessoas que eles vêem na publicidade
com mais freqüência e de quem passam a gostar; e a
coesão de grupo, que ocorre quando há um valor dado ao
fato de pertencer a determinado grupo, cujos membros
possuem, entre si, um alto grau de atração. Há ainda
duas dimensões que influenciam o grau de importância
do grupo de referência, que são o fato de a compra ser
consumida em particular ou em público - caso em que
é socialmente visível - e ser um luxo ou uma neces-
sidade. A compra de um luxo consumido publicamente
é a mais influenciada. A figura l ilustra e exemplifica
esse fenômeno.

Em seu livro, Solomon (2002) menciona que as
influências exercidas podem ser positivas ou negativas,
ocorrendo, neste último caso, o grupo de evitação,
quando as pessoas tentam se distanciar de determinado
tipo de pessoas, tais como os arrumadinhos, os nerds,
os drogados, os CDF's, entre outros. Ainda pode existir
algum tipo de resistência à influência quando o indivíduo
se considera independente, havendo inconformidade ou
reatividade em relação a ela.

Figura 1 - Influência relativa de grupos de referência sobre a intenção
de compra
Fonte: (SOLOMON, 2002, p. 262)

O líder de opinião

Existem algumas pessoas que conhecem bastante sobre
os atributos e benefícios dos produtos e cujos conselhos são
levados a sério. Essas pessoas são chamadas de líderes de
opinião. "Um líder de opinião é uma pessoa que freqüen-
temente é capaz de influenciar as atitudes ou comporta-
mentos de outras" (SOLOMON, 2002, p.270). Os líderes
de opinião podem ser considerados fontes de informações
valiosas devido a algumas razões, tais como serem:

tecnicamente competentes;
• convincentes;
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• socialmente ativos;
• muito conectados com a comunidade;
• um pouco superiores em termos de educação e

status, porém não chegando ao ponto de pertencerem a
uma classe social diferente;

• os primeiros a comprar novos produtos, absor-
vendo grande parte do risco, o que reduz a incerteza dos
mais inseguros;

• dispostos a compartilhar informações tanto
positivas quanto negativas; e

• interessados em avaliar e informar sobre o
produto de forma não-tendenciosa, sem o apelo comer-
cial das empresas, pois não possuem nenhum interesse
em relação à compra do produto ou serviço, o que lhes
confere maior credibilidade.

Os líderes de opinião podem possuir conhecimento
e interesse maior por alguma área em particular, não
sendo possível afirmar que são influenciadores de outros
consumidores em todos os tipos de compra. Sendo assim,
não existem líderes de opinião generalizada. Geralmente
a especialização tende a se sobrepor em categorias de
produtos semelhantes ou em apenas uma. "Os líderes de
opinião podem ou não ser compradores dos produtos que
recomendam" (SOLOMON, 2002, p. 271). Desse modo,
podem ser classificados como comunicadores que tendem
a ser pesquisadores de opinião, procurando ativamente por
informações. Esses líderes podem disseminar idéias sobre
produtos sem necessariamente terem experimentado,
apenas possuindo conhecimento sobre o assunto.

Quanto à influência que exercem sobre os outros, acon-
tece em um contexto informal, de forma normal, em uma
conversa, não com apenas uma pessoa falando como se
fosse uma instrução formal, uma palestra ou uma aula. O
líder de opinião geralmente tem alguma similaridade com
a pessoa influenciada. "Pode-se concluir com segurança
que a fonte e o receptor são similares em termos de carac-
terísticas demográficas e estilos de vida, isto é, homófilos"
(ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000, p. 467).

Para se identificar líderes de opinião, existem alguns
métodos de pesquisa, tais como a sociometria, em que se
pede às pessoas que identifiquem as outras pessoas que
elas buscam para conselho ou informação sobre produtos,
e a autodesignação, em que se pede às pessoas que avaliem
a extensão em que elas são procuradas para conselhos.

Os conhecedores de mercado e os
consumidores substitutos

Existe um outro grupo de consumidores que não
necessariamente se dedica a uma categoria específica de
produtos, tendo um interesse mais geral em se envolver
em discussões sobre produtos, que são chamados de co-
nhecedores de mercado. De acordo com Lewis e Bridges

(2004), a definição de conhecedores é um grupo bem
informado e altamente influente de consumidores que
opera em um nível local e básico. Geralmente, apesar de
ocasionalmente serem pagos para promoverem produtos
ou serviços de uma empresa, "não recebem nada e se
deliciam em descobrir algum aspecto particular de con-
sumo, como alimentação, bebidas, roupas, carros, e ado-
ram passar a sua experiência gratuitamente" (LEWIS;
BRIDGES, 2004, p. 85). Essas informações são trans-
mitidas a amigos, colegas, vizinhos, ou qualquer outra
pessoa que os procure e lhes peça ajuda. Linda Price,
professora de marketing da University of South Florida,
a primeira a usar o termo conhecedores (mavens), citada
no livro A Alma do Novo Consumidor, afirma que eles
são os mais poderosos e influentes de todos os novos
consumidores, sabem tudo de consumo e possuem um
conhecimento quase enciclopédico acerca de produtos,
preços e melhores lugares para comprar.

Há quatro tipos principais de conhecedores. Os
conhecedores da comunidade são mais comuns, per-
suasivos, não recebem nada e acham muito agradável ir
às compras. Esses conhecedores mantêm-se informados
quanto às últimas tendências, gastam a maior parte do
tempo livre fazendo compras, comparando preços e veri-
ficando novidades. Eles experimentam novidades antes
de serem aceitas pelo mercado e demonstram essa atitude
com orgulho para os amigos. Os outros consumidores
ficam atentos a eles e esperam ansiosamente as suas
opiniões. Os conhecedores profissionais são aqueles
cuja atividade profissional ou qualificação lhes dá au-
toridade e experiência em alguma área. Os consumidores
procuram essas pessoas para pedirem opiniões ou con-
selhos em relação às suas compras. Os conhecedores
fanáticos são aqueles que são fãs de algum produto,
obcecados, se reúnem na Internet, mas possuem uma
visão distorcida devido ao fanatismo, o que lhes con-
cede menos credibilidade. E, por fim, as celebridades
conhecedoras são capazes de alcançar imenso poder
de influência e persuasão, por serem personalidades
conhecidas e não por possuírem conhecimento (LEWIS;
BRIDGES, 2004).

Além dos líderes de opinião e dos conhecedores de
mercado, há ainda os consumidores substitutos, que
são contratados para fornecerem opiniões sobre con-
sumo, sendo recompensados por isso. São exemplos
os decoradores de interiores, corretores de valores e
imóveis, compradores profissionais e consultores. Eles
selecionam informações sobre os produtos para os con-
sumidores finais.

Essas pessoas influenciadoras tornam-se muito
importantes para a tomada de decisão do consumidor.
De acordo com Kotler (2000), existem cinco papéis de
compras que as pessoas podem exercer. São eles o ini-
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ciador, pessoa que sugere a idéia de comprar o produto
ou serviço; o influenciador, pessoa cujo ponto de vista
ou conselho influencia na decisão; o decisor, pessoa que
decide sobre quaisquer componentes de uma decisão de
compra, como comprar, o que comprar, onde comprar; o
comprador, pessoa que efetivamente realiza a compra; e
usuário, pessoa que consome ou usa o produto. Uma pes-
soa pode exercer mais de um papel de compra, sendo os
conhecedores de mercado e os consumidores substitutos
os influenciadores do consumo.

Dessa maneira, os profissionais de marketing se
interessam muito em identificar essas pessoas influen-
ciadoras, focando nelas algumas estratégias de comuni-
cação, para que transmitam as suas opiniões aos outros.
Um grande exemplo é distribuição de novos produtos às
pessoas formadoras de opinião, para que estes repassem
a sua experiência, impressões e avaliação ao seu círculo
de relacionamentos, gerando com isso uma comunicação
boca-em-boca.

O boca-em-boca

A influência pessoal, os grupos de referência, os
líderes de opinião, conhecedores de mercado e consumi-
dores substitutos podem representar uma influência no
consumidor final no que diz respeito às suas decisões de
compra. "O boca-em-boca é a informação sobre produtos
transmitida de indivíduos para indivíduos" (SOLO-
MON, 2002, p. 267). Em função de o boca-em-boca
ocorrer através de uma fonte que as pessoas conhecem,
a informação tende a ser mais confiável do que as reco-
mendações que as pessoas estão acostumadas a ouvir em
canais de marketing mais formais, como propaganda ou
promoção de vendas. Grande parte das discussões entre
amigos, familiares e colegas de trabalho tem relação com
produtos. Alguns exemplos são o elogio de uma roupa ou
acessório, a recomendação de um filme ou restaurante,
o relato de uma experiência em relação a um produto ou
serviço. O boca-em-boca é amparado pela pressão social
de adaptação às recomendações recebidas.

Algumas condições tornam o boca-em-boca mais
provável de ocorrer. De acordo com Engel, Blackwell,
Miniard (2000), a influência é maior quando o con-
sumidor não tem informação suficiente para fazer uma
escolha adequadamente informada, o produto é difícil de
ser avaliado usando os próprios critérios, a pessoa não
tem condições de avaliar o produto mesmo dispondo de
informações, outras fontes são percebidas como tendo
baixa credibilidade, uma pessoa influenciadora está mais
acessível do que outras fontes, existem laços sociais
fortes entre o transmissor e o receptor ou o indivíduo
tem uma alta necessidade de aprovação social.

De acordo com Kotler e Keller (2005), o consumidor
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passa por cinco estágios no processo de decisão de com-
pra. São eles o reconhecimento do problema, quando o
consumidor percebe um problema ou uma necessidade;
a busca de informações, quando o consumidor busca
informações em fontes pessoais, comerciais, públicas
ou experimentais; a avaliação das alternativas, em
que o consumidor processa as informações de marcas
concorrentes e avalia atributos e benefícios; a decisão
de compra, em que o consumidor realiza efetivamente
a compra; e o comportamento pós-compra, em que o
consumidor pode sentir-se bem ou não em relação à
compra efetuada e, assim, tornar a adquirir o produto ou
serviço. Dessa maneira, todas as etapas podem envolver
o boca-em-boca, desde o início até o fim do processo,
pois, ao reconhecer o problema, a pessoa já sai em busca
de informações e, ao término, sentindo-se satisfeita, pode
indicar o produto para as pessoas. De acordo com Sâmara
e Morsch (2005), os fatores socioculturais, psicológicos,
individuais e situacionais interferem em todas as etapas
da compra.

Existem cinco motivações principais que impelem
a interação e a comunicação boca-em-boca, que podem
ser visualizadas na tabela 1.

Tabela 1 - Motivações principais que impelem a interação e a comu-
nicação boca-em-boca
Fonte: (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000, p. 469)

O boca-em-boca negativo

A maior parte das informações do boca-em-boca é
negativa por natureza, e os consumidores dão prioridade
e um peso maior a elas. "Conversas informais entre os
consumidores podem construir ou quebrar um produto
ou uma loja" (SOLOMON, 2002, p. 269). De acordo
com um estudo da White House Office of Consumer,
citado no livro O Comportamento do Consumidor:
comprando, possuindo e sendo, 90% dos clientes insa-
tisfeitos não tornam a realizar a compra, compartilhando
a sua insatisfação com pelo menos outras nove pessoas,
e 13% destes clientes continuarão a falar para mais
trinta pessoas. Os consumidores tendem a prestar mais
atenção nas informações negativas, que possuem maior
probabilidade de disseminação on Une.
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De acordo com Loureiro et al (2003), geralmente as
informações que as empresas concedem através da comu-
nicação com o mercado são positivas, objetivando retorno
através das vendas. Desse modo, qualquer informação
contrária tende a obter maior atenção por parte dos con-
sumidores. Existem dois tipos de boca-em-boca negativo:
o randômico, quando há ocorrência de um fato isolado
e o sistêmico, quando uma quantidade considerável de
clientes vivência uma situação de insatisfação.

Existem ainda outros modos de boca-em-boca nega-
tivo: os boatos e as lendas urbanas. Alguns profissionais
são contratados para organizar campanhas de boca-em-
boca negativo, falando mal de produtos da concorrência.
Mesmo que a informação não seja verdadeira, resulta em
um impacto negativo. Esse é o caso do boato, em que
não se sabe a veracidade da informação, mas ela é aceita,
já que os consumidores estão pré-dispostos a aceitarem
informações negativas sobre um produto. Outro fator
relevante no caso do boato é a distorção, que ocorre
quando a informação é passada de um consumidor para
o outro, como é o caso da brincadeira infantil "telefone
sem fio", em que a informação acaba se modificando.
Existem também as lendas urbanas. "As lendas urbanas
vão além do boato, pois transmitem uma estória com
ironia" (LOUREIRO et al, 2003, p. 5). São consideradas
boas histórias, têm ação, descrevem a condição humana,
reforçam valores morais e geralmente são contadas por
pessoas próximas. Podem envolver raptos, mortes, feri-
dos e tragédias. Possuem caráter realista e são transmiti-
das como se fossem acontecimentos recentes. Um bom
exemplo é o caso do McDonald's, quando se disseminou
a idéia de que em seus hambúrgueres havia carne de
minhoca, o que se espalhou e fez com que a empresa se
visse obrigada a escrever nas embalagens "carne 100%
bovina" (além de outras especificações, dependendo
do hambúrguer em questão). Outro exemplo é o caso
do supermercado em que as pessoas eram picadas por
cobras quando colocavam a mão nas gôndolas da seção
de hortifrutigranjeiros.

As empresas precisam preocupar-se com o impacto
que esses tipos de informação negativa podem gerar e,
por isso, devem monitorá-las constantemente, através
de pesquisas com os consumidores e percepções do
mercado. É mais provável que se revertam esses casos
quando há uma intervenção no início.

Estimulando o boca-em-boca

Segundo Ries e Ries (2002), a propaganda conven-
cional está passando por uma crise de credibilidade
e já não pode mais ser usada como uma ferramenta
para criação de uma marca. Deve ser utilizada para

manutenção da marca, quando elaborada estrategica-
mente, reforçando o posicionamento do produto na
mente do consumidor. Ações de relações públicas,
como distribuição de produtos recém lançados, ou até
mesmo antes de seu lançamento, através de amostras
e contato com influenciadores, podem ser mais bem
sucedidas no início do ciclo de vida de um produto. Es-
sas relações públicas terão como objetivo a geração de
uma comunicação boca-em-boca. Para Kotler e Keller
(2005), algumas das funções das relações públicas são
influenciar os influenciadores, gerar euforia no mercado
antes do lançamento do produto, momento em que as
empresas almejam o boca-em-boca. Essas alternativas
vêm sendo escolhidas pelos profissionais de marketing,
que já não vêem um grande retorno no investimento ini-
cial em propaganda. Atualmente, já não esperam que o
boca-em-boca simplesmente aconteça de forma natural;
tentam estimulá-lo, promovendo e controlando. Lewis
e Bridges (2004) elaboraram uma tabela comparativa
entre o boca-em-boca e a publicidade, em que apontam
benefícios na adoção do estímulo da influência interpes-
soal, que pode ser visualizada na tabela 2.

Tabela 2 - Comparação entre Boca-em-boca e Publicidade
Fonte: (LEWIS; BRIDGES, 2004, p. 96)

Segundo Solomon (2002), existem duas estratégias
bem sucedidas de estímulo do boca-em-boca: o marke-
ting de guerrilha e o marketing viral. O marketing de
guerrilha começou em 1970 com DJ's pioneiros, que
promoviam suas festas através de folhetos estilo grafite.
A definição de marketing de guerrilha é "um conjunto
de estratégias promocionais que usam lugares não-
convencionais e intensas campanhas de boca-em-boca
para alavancar produtos" (SOLOMON, 2002, p. 267).
Pessoas são contratadas ou estimuladas a falarem sobre
determinado produto de modo informal em chats ou em
outros lugares. Já o marketing viral, recentemente cha-
mado de marketing epidêmico, "refere-se a estratégia de
fazer com que os clientes vendam um produto em nome
da empresa que o produz" (SOLOMON, 2002, p. 268).
Esse último conceito vem sendo bastante discutido ulti-
mamente em artigos de revistas conceituadas das áreas
de administração, comunicação e marketing.
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O marketing viral

McCarthy (1997) é o autor dos conhecidos 4 P's do
marketing, que significam originalmente, na língua in-
glesa, próduct,price,place epromotion. Traduzindo-se
para o português resulta no produto, no preço, na praça e
na promoção, sendo estes 4 P's as variáveis controláveis
do marketing. Fazendo-se uma analogia com as idéias
de Marketing Viral pode-se dizer que:

• o produto eqüivale à idéia a ser difundida;
• o preço eqüivale ao valor que as pessoas terão de

pagar para aderirem à idéia ou o valor a ser pago àqueles
que difundirão a idéia;

• a praça eqüivale aos locais onde a idéia deve ser
distribuída e aos seus multiplicadores;

• a promoção eqüivale ao modo como esta idéia
deve ser distribuída, incluindo o seu formato ou meio
de comunicação mais adequado.

As pessoas estão constantemente vivénciando situações
ou pressões de cpnsumo. De acordo com Little (2005), os
indivíduos são bombardeados com mensagens e apelos
de vendas, começando a ignorá-los e, por outro lado, os
orçamentos de marketing das empresas estão diminuindo.
Isso faz com que procurem novas alternativas.

O marketing viral ou epidêmico passa a mensagem
para clientes altamente exigentes em pouco tempo,
com orçamentos mínimos e que buscam o efeito
máximo, e é recomendado para produtos inovadores
(LITTLE, 2005, p. 62).

"O marketing viral refere-se à estratégia de fazer
com que os clientes vendam um produto em nome da
empresa que o produz" (SOLOMON, 2002, p. 268).
"Esta poderosa ferramenta de comunicação visa fazer
que mensagens da empresa, como lançamento de produ-
tos e promoções, se espalhem rapidamente no mercado"
(GALLI, 2005, p. 82). Este processo consiste basica-
mente em "infectar" grupos de formadores de opinião
com mensagens de marketing.

Para Little (2005), o marketing viral pressupõe que os
criadores de tendências e os inovadores espalhem uma
mensagem rapidamente, e que a empresa não espere que
isso ocorra de forma natural como antigamente, através
do boca-em-boca espontâneo. Acredita que devem es-
timular esse fenômeno. Nesse caso, pode-se dizer que o
marketing é feito pelos clientes e para os clientes. Uma
maneira de se propagar informações sobre um produto
é enviar demonstrações do mesmo para pessoas que
certamente irão contar para outras, e assim sucessiva-
mente, até que o mercado se "contamine" com a idéia.
Essa é uma maneira de educar os clientes quanto ao uso
de um novo produto.

Rohde (2005) afirma que as empresas vêm explorando
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o tradicional boca-em-boca como uma idéia barata, rápida
e eficiente de disseminar novos produtos, conceitos, mar-
cas, etc. Ele afirma ainda que o Messenger, uma forma
instantânea de comunicação, é uma das ferramentas mais
usadas para isso, podendo ser utilizada de forma muito efi-
ciente como um "buzz marketing" ou marketing viral. "É o
fenômeno de conseguir que todo mundo fale de seu produ-
to ou sua marca" (ROHDE, 2005). De maneira geral, toda
a forma de comunicação instantânea como SMS, MSN,
entre outros, facilita a interação entre os consumidores e
a possibilidade de se implantar estratégias de marketing
viral. Segundo Godes e Mayzlyn (2005), professores de
marketing das faculdades de administração de Harvardz
Yale, 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 recomendações em vendas.
Os professores tratam ainda de uma nova abordagem,
chamada "stealth marketing", ainda sem tradução para
o português, em que se contratam pessoas dentro dessas
características citadas para que recomendem os produtos
a outras pessoas, pagando um valor relativamente baixo
por indicação convertida em compra, em torno de US$
15. Realizada uma pesquisa com essa estratégia em uma
cadeia de lojas americana, verificaram bons resultados.

Little (2005) afirma ainda que há quatro conceitos por
trás do marketing epidêmico: a satisfação, propondo que
clientes satisfeitos compram novamente e recomendam
para outras pessoas; a simplicidade, partindo do pres-
suposto de que quanto mais simples a mensagem, mais
fácil será transmiti-la e disseminá-la; a segmentação,
decidindo-se atingir macrossegmentos, tais como ino-
vadores, pragmáticos, conservadores e retardatários. Por
último, deve-se pensar em atingir alvos programados,
focando em microssegmentos, tais como gays, metros-
sexuais, donas de casa ou mulheres atuantes no mercado
de trabalho.

De acordo com Little (2005), o modelo de marketing
epidêmico acontece em quatro etapas:

• Idéia: deve ser criada uma idéia motivadora e convin-
cente direcionada principalmente aos multiplicadores;

• Multiplicadores: escolha correta da quantidade e
de quem serão os multiplicadores, sendo uma das partes
mais complexas;

• Modo de Transmissão: escolha do canal de dis-
tribuição da mensagem, sendo pela Internet, SMS, rádio,
entre outros;

• Difusão: a velocidade de difusão é muito impor-
tante, levando-se em conta o crescimento da comunidade
e a quantidade de interação entre os membros.

Antes de se implantar o marketing viral ou epidêmico,
deve-se ter certeza de que o produto possui qualidade e
relevância. Caso contrário, o efeito pode ser negativo,
tornando a situação pior do se não tivesse sendo utilizada
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nenhuma estratégia de comunicação.
De acordo com Gladwell (2005), a pesquisa com o

público-alvo é a melhor maneira para saber o que inte-
ressa e a situação das pessoas, aumentando a capacidade
de contágio do produto ou da idéia. O momento e o
contexto também se tornam bastante relevantes. Ele
acredita ter encontrado pontos comuns em dois fenô-
menos aparentemente caóticos: de um lado, o contágio
de enfermidades em grande quantidade de pessoas, de
outro, a difusão de idéias, mensagens, modas e tendên-
cias. Segundo Gladwell (2005), para se desencadear a
propagação da idéia, são necessários os conhecedores,
que buscam e possuem a informação, e os conectores,
que conhecem muitas pessoas dos mais diversos am-
bientes e adoram criar relacionamentos.

Godin (2001) salientou oito princípios fundamen-
tais para transformar idéias em vírus e afirma que as
experiências mais bem sucedidas que conhece usaram
pelo menos alguns deles. Esses princípios podem ser
visualizados na tabela 3.

Tabela 3 - Princípios fundamentais para transformar idéias em vírus
Fonte: (GODIN, 2001, p. 110)

Para Lewis e Bridges (2004), o estímulo da trans-
missão da mensagem é feito da seguinte maneira.
Identificam-se cool hunters, ou consumidores alfa,
que estão sempre cuidando as novidades e adotam
a moda, gerando interesse por ela. A curiosidade é
ampliada quando entram em cena os conhecedores,
ou primeiros adotantes, que convencem um grande

número de novos consumidores, ou a maioria inicial,
a segui-los e começam a espalhar a novidade. Depois,
a informação passa para a maioria tardia, composta
por novos e velhos consumidores e, por último, para os
retardatários, grupo totalmente abrangido por velhos
consumidores, mais adeptos do marketing mainstream,
que se refere ao marketing de linhas de produtos já
conhecidas e aceitas pelo público. A nomenclatura de
novos e velhos consumidores diz respeito aos inte-
resses e contexto em que vivem. Novos consumidores
são mais exigentes e representam o consumidor atual.
A tabela 4 mostra as principais diferenças entre velhos
e novos consumidores.

Tabela 4 - Principais diferenças entre velhos e novos consumidores
Fonte: (LEWIS, BRIDGES, 2004, p. 16)

Considerações finais

O marketing viral ou epidêmico é uma ferramenta que
vem sendo adotada nos últimos anos. Entretanto, não é a
solução de todos os problemas. Essa estratégia deve ser
combinada com outras ferramentas de comunicação para
que a mensagem ou a idéia chegue aos consumidores de
interesse da empresa, ou seja, o público-alvo. O marke-
ting viral é uma proposta nova de comunicação em que
se propõe o estímulo do movimento e rápida transmissão
da informação. Não se pode contar somente com ele, que
depende também de outras ferramentas de comunicação
para o seu sucesso. Um composto de comunicação inte-
grada de marketing bem elaborado propiciará uma maior
probabilidade de incentivo ao marketing epidêmico.
Características dos produtos ou marcas, o seu preço, o
modo como são distribuídos e toda a estratégia por trás
deles também podem ser fatores relevantes.

É importante ressaltar que existem diversas estraté-
gias e métodos para se implementar o marketing viral,
que podem estar entre as táticas de marketing das empre-
sas, fazendo com que a idéia sobre os produtos, serviços
ou marcas se espalhem pelo mercado-alvo, formando
um número cada vez maior de compradores, clientes e
recomendantes. Contudo, um produto ou serviço bem
elaborado, com boas estratégias de comunicação, focado
e posicionado, certamente fará com que a idéia ou a
mensagem se propague com mais facilidade e rapidez,
aumentando a probabilidade, e diminuindo a dificuldade,
de se gerar o chamado marketing viral.
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