


POR UMA CAUSA
decisão de compra e um amigo indica
uma marca com convicção, as dúvidas
desaparecem", acredita. O próprio Che-
tochine foi alvo do buzz. Recentemente,
comprou um carro por indicação de um
amigo. Reside aí o maior trunfo: a pre-
sença desses consumidores empolgados
com a marca, os evangelistas. "A em-
presa precisa saber identificar quem são
eles e tratá-los de forma diferenciada",
diz. Existem várias maneiras de recom-
pensá-los, como enviar convites para
encontros, durante os quais terão o pra-
zer de conhecer especialistas famosos; e
para participar de pesquisas e coletas de
dados. Ou, ainda, receber em primeira
mão amostras e presentes, e até infor-
mações que os destacarão em relação ao
seu círculo de amizades.

Consumidor Moderno As pessoas
estão cansadas da mídia tradicional?

Sim, é muito
difícil para as empresas fazer marke-
ting porque as pessoas estão desapon-
tadas. Não se vendem mais novos pro-
dutos. A proposta é tentar fazer com
que o consumidor mude da marca B
para a A. As empresas estão no mesmo
negócio, não há mais diferenciação
entre as marcas. Não há nada realmen-
te diferente. Então, como propagan-
dear se não há diferencial? Pede-se às
agências novas idéias, mais credibilida-
de, mas nada parece funcionar. O con-
sumidor não acredita mais na voz da
marca expressa pelo comercial. "Quem
está me dizendo isso?", "Por que devo
acreditar?", se perguntam. Na França,
uma marca de água mineral possui o
jogador Zidane como garoto-propa-
ganda. Para os franceses que amam
Zidane, o comercial pode incentivar a
compra, mas para os outros não signi-

fica nada. A credibilidade parece ser o
único vetor a realmente adicionar valor
à marca, mas quem pode passá-la? Seu
vizinho, seu amigo, as pessoas que tra-
balham com você. Elas podem argu-
mentar com você, dialogar - coisa que
o comercial não pode - passar expe-
riências pessoais reais sobre seus celu-
lares, carros ou bolsas. E isso entra na
sua mente porque a pessoa é da sua
confiança, do seu ciclo de conhecidos.

CM Conclusão, as pessoas acredi-
tam mais em outras pessoas do que
na publicidade.

As agências de publicidade come-
teram muitos erros. Na Europa, a pu-
blicidade teve início em 1958 e desde
então todos os dias temos comerciais
malucos e exagerados. As pessoas não
acreditam mais. Em contrapartida,
acreditam nos amigos. Eu recebo con-
selhos sobre fatos da minha vida que

levo em consideração, e quando me
falam sobre compras eu também sou
levado a considerar. Por outro lado,
dependendo da categoria de consumo
há amigos que você acredita mais que
outros - temos a percepção de em
quem acreditar. Se for um carro posso
não levar a opinião em consideração,
mas se for um restaurante ou filme
posso considerá-la.

CM O que faz um consumidor virar
evangelista?

_ A empresa precisa ter uma causa.
Uma causa é diferente de um benefício
ou vantagem proposta em uma pro-
moção ou sorteio. Essa mudança de
paradigma é essencial: "Eu não compro
vantagens, estou a favor de uma cau-
sa". Se seu cliente está do seu lado, ele
fala de seu produto de sua imagem,
porque ele acredita nela. Algum as-
pecto daquela marca tem forte im-
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pacto para ele. Ele fica orgulhoso em
converter os amigos em consumidores
da marca, pois realmente acredita que
ela fará a diferença na vida deles, como
fez na sua própria. Em outras palavras,
o buzz marketing usa o elemento mais
importante de toda essa cadeia, que é o
consumidor, ignorado pela mídia
tradicional. O consumidor-evangelista
é aquele que acredita verdadeiramente
na marca e, munido de informações
sobre ela, irá querer passar essa ima-
gem positiva a todos que conhece,
assim como se a causa fosse sua.

E conhecido o sucesso da Mecca-
Cola: todos os jornais de economia,
como o "Financial Times", relataram
essa história de sucesso. Essa marca de
refrigerante à base de cola se difundiu
e hoje é consumida em quase todo o
mundo graças a uma estratégia de
buzz marketing sustentada por evan-
gelistas convencidos do posiciona-
mento, ou ainda, da causa defendida
pela marca.

A Mecca-Cola é uma cola que se
declara antiamericana e se anuncia
claramente como pró-palestinos. Ela é
anti-Coca-Cola e adota como posicio-
namento o famoso slogan: "Não beba

como estúpido, beba com compromis-
so!". São muitos os antiamericanos,
muçulmanos ou não, que todos os dias
se transformam em porta-vozes dessa
marca. São muitos os cidadãos sim-
ples, não engajados politicamente, que
incentivam os vizinhos a participar da
luta da Mecca-Cola. São inúmeros os
distribuidores que, para agradar aos
clientes, oferecem esse produto. Esses
clientes não recebem salário nem ao
menos um agradecimento; eles per-
manecem anônimos, mas continuam a
evangelizar por prazer, por paixão!
Sentem-se felizes de poder visitar o
site da marca, simplesmente para
confirmar a justeza de seu propósito.

"Buzz
MARKETING

É ESTRATÉGICO,

BOCA-A-BOCA

É ESPONTÂNEO"

CM Mas para que isso tudo acon-
teça, a empresa precisa ter uma causa
que empolgue as pessoas, certo?

Sim, sem uma causa nada
acontece. A empresa precisa ter uma
causa, um valor que casa com o valor
pessoal do consumidor. Você pode
preparar o cenário usando a mídia.
Recentemente, comprei um carro
baseado na indicação de um amigo.
Não existia nenhuma campanha da
marca na mídia. Mas alguns meses
antes, uma mídia não assinada pela
montadora havia circulado. Ela falava
sobre ecologia e poluição sonora, sem
falar de carro. A mídia criou o
contexto favorável para o buzz. Os
evangelistas daquela marca ficaram

orgulhosos porque aquela é uma
causa forte para eles e quando falaram
do carro para amigos, posteriormente,
já havia um sentimento em relação às
causas defendidas pela empresa.

CM Ainda há confusão em relação ao
boca-a-boca e buzz marketing. Qual a
principal diferença?

O boca-a-boca existe desde que
o mundo é mundo, mas morre rapi-
damente. Por exemplo, você poderia
dizer para seus amigos que conheceu
Georges Chetochine e que ele é ma-
luco. O fotógrafo confirmaria e vocês
falariam isso para umas quatro pes-
soas. Isso não é evangelismo. Mas se
você realmente não gostou de mim,
sua causa é falar mal de mim, daí
você vai falar por muito tempo, essa é
a idéia do evangelismo. O boca-a-
boca não é evangelismo, é só um
conjunto de palavras. O boca-a-boca
é como a água de um rio, já o buzz
marketing é fazer uma represa para
que essa força natural seja encami-
nhada de acordo com os objetivos
estratégicos da sua empresa.

O modelo de buzz marketing que
propomos é totalmente estratégico,
integral, um novo tipo de marketing.
Ontem, o marketing era de massa, era
possível gastar milhões com anúncios
na TV. Hoje, isso não funciona mais, o
retorno sobre investimento é muito
baixo. Mas ainda é raro empresas que
optam por urna estratégia de buzz
marketing. Quando o CEO autoriza
um investimento de milhões em pu-
blicidade, ele vê a campanha nas ruas,
na televisão. O retorno sobre o inves-
timento pode ser ruim, mas a verdade
é que o produto do investimento exis-
tiu, dá para ver, é tangível. Já no buzz
marketing não, é intangível. O CEO
não vê nada acontecendo, deve apenas
acreditar que os evangelistas estão
fazendo o trabalho.
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Fonte: Consumidor Moderno, ano 10, n.106, p. 72-74, ago. 2006.




