
O ecossistema da propaganda acaba
de inventar mais uma novidade típica de
seu DNA, que gosta de contrariar o senso
comum. Enquanto todo mundo, de biólo-
gos a internautas, se atormenta com ví-
rus e epidemias e busca imunizações e
vacinas, os publicitários estão procuran-
do por eles. Já tem jargão nas agências:
"Qual é o viral da semana?".

Mas o mundo dos normais não preci-
sa se apavorar. O dito viral não causa gri-
pes, resfriados ou qualquer outra patolo-
gia, não deleta arquivos do seu computa-
dor, nem queima o disco rígido, embora
possa queimar os seus neurônios, mas
isso é raro. É apenas uma ferramenta para
divulgar um serviço ou produto esponta-
neamente, a baixo custo, sem utilização
de anúncios, comerciais, spots, cartazes,
PDV, etc.

Estão chamando isso de marketing vi-
ral, marketing epidêmico ou, ainda, buzz.
Assim como os vírus - tanto os que pre-
judicam a saúde da gente quanto os que
fazem o mesmo com nossas maquininhas
pessoais - , essa divulgação tem a ca-
racterística de ser passada adiante por
diferentes pessoas, como uma corrente.
É o boca-a-boca velho de guerra. Só que
programado para gerar demanda.

Mas a sua eficiência não é tão garan-
tida assim. Nem sua execução é tão sim-
ples.

O buzz não tem data de nascimento
oficialmente conhecida, e começou sua

disseminação discretamente, conquistan-
do publicitário por publicitário, até tor-
nar-se atração nas conversas do Brands
2004 Summit (fevereiro) em Nova York,
ser tema de livros e dissertações de aca-
dêmicos e chegar onde está hoje. Partia
de uma constatação: o consumidor mu-
dou e por isso era preciso buscar uma
nova maneira de falar com ele.

"Que o marketing tradicional não fun-
ciona mais é um dado da realidade", diz
Marcelo Angeletti, diretor no Brasil da
agência de consultoria em marketing e
propaganda Chetochine.

Para Angeletti, a publicidade usual não
funciona por um motivo simples, a quan-
tidade de informações diárias: "Uma pes-
quisa da Harvard Business Revew reve-
lou que as pessoas recebem em média
1.800 informações diárias. Dessas, a gen-
te registra 80 e reage a 15". Porém, o que
sempre se ensina nas escolas, faculda-

des e no dia-a-dia das agências é que o
importante é enfiar uma idéia na cabeça
do consumidor. O resultado é trágico, con-
clui: "Quanto mais comunicação, menos
conhecimento". Outra pesquisa citada por
ele garante que entre 1985 e 2006 aumen-
tou em 22%, nos Estados Unidos, o nú-
mero de pessoas que trocam o canal de
TV durante os comerciais, em 34% os que
trocam de emissoras de rádio. Seria a
prova da ineficiência da publicidade.

No ano passado, ele se encontrou com
Juan Carlos Marroquin, presidente da
Nestlé colombiana: "Ele disse que redu-
ziu em 50% de publicidade e manteve os
resultados. Esta é uma prática que tem
sido constatada mundialmente". As ver-
bas estão indo para pontos-de-venda e
outras mídias: "O pessoal está inventan-
do mídia, como os zepelins, banheiros de
bares, encostos de avião". O buzz é uma
delas, mas mais eficiente, garante.



No anos 70 (século 20, pessoal), Frank
Sinatra levava toda sua banda para jan-
tar depois dos shows. Chegava nos res-
taurantes e pedia para ele e todos os
músicos água mineral Perrier, que mal e
mal era conhecida nos Estados Unidos, e
mesmo assim pouco estimada por ser
francesa. Mas Frank pedia e ainda escla-
recia que gostava: "Não estou fazendo
publicidade". Mas estava, assegura Ale-
xandre Oliveira, diretor de Planejamento
da agência Novacentro: "A Perrier pagou
para ele fazer isso". O resultado foi que a
água francesa começou quebrou as bar-
reiras de sua nacionalidade e entrou no
mercado ianque. Frank Sinatra fez um buzz
a sua maneira.-

Mas não, não é bem isso. O boca-a-boca •
publicitário não é remunerado. Quem faz o
buzz não recebe: "O divulgador não pode ser
pago. Nem deve saber que está fazendo
buzz", assegura Alexandre Oliveira.

Um dos entusiastas do buzz é o fran-
cês Georges Chetochine. Ele usa o termo
"evangelizadores" para definir pessoas en-
carregadas de divulgar boas informações
sobre algum produto ou serviço. Essas
pessoas devem ser selecionadas por te-
rem credibilidade entre os amigos e co-
nhecidos e acreditarem na qualidade da-
quilo que estão divulgando. "Não são os
formadores de opinião de imprensa, como
colunistas de jornal, apresentadores de
televisão, radialistas, por exemplo", diz
Alexandre Oliveira. "São pessoas co-
muns, que vão influenciar quatro ou cin-
co pessoas", completa.

Companheiro de trabalho de Chetochi-
ne, Marcelo Angeletti cita o cristianismo
como exemplo maior de buzz: "Eram 12
apóstolos que foram divulgando uma cau-
sa. Porque acredi tavam
nela e convenceram outras
pessoas a divulgar".

Os apóstolos eram pescadores crite-
riosamente selecionados por Cristo. Dois
milênios depois, esta continua sendo uma
parte crucial do marketing viral, diz Ale-
xandre: "É preciso uma boa pesquisa qua-
litativa para detectar as pessoas capa-
zes de passar a informação de se deseja.
Pessoas que tenham credibilidade entre

colegas de trabalho, de turma de bar, en-
tre sócios de clubes, por exemplo". Com
a Internet, municiar esses selecionados
com uma novidade é fácil.

O amigo que manda um videozinho por
e-mail é o exemplo já clássico. Mas há

outras estratégias. Uma, que já faz parte
da história do buzz, foi promovida pela
Sega, a dos games eletrônicos, em 2003.
Ainda existe o site www.beta-7.com con-
tando a triste história de um jovem que
um dia foi convocado para fazer teste na
versão beta de um novo jogo. O jovem é o
"Beta-7". Após o teste, ele saiu empur-
rando pessoas involuntariamente - e po-
der empurrar adversários era o novo re-
curso que o tal jogo lançava no mercado -
em todos os locais que andava: farmáci-
as, mercados, bares, etc. Beta-7 procu-
rou outras pessoas que participaram da
experiência, que lhe deram relatos seme-
lhantes. Ele escreveu para a Sega, mas a
resposta foi evasiva. Em seguida, apare-
ceu um blog defendendo a Sega e o site

oficial da empresa desmentia os tes-
tes e seus efeitos. Seguiu-se uma

guerra com cara de teoria cons-

piratória, vazamento de documentos con-
fidenciais, entrevistas com diretores da
empresa até o dia do lançamento do
game, um sucesso total. Virou um case,
pois tanto o site de beta-7 como o blog
eram iniciativas da própria empresa, as-

sim como todos os "efeitos nocivos do
jogo". A intenção era criar um buchincho,
explica Oliveira: "A intenção era atrair o in-
ternauta que não navega em sites oficiais,
mas fuça muito nos outros, um quase ha-
cker, e fazer a notícia se espalhar por aí".
Dois sites espontâneos foram criados so-
bre o assunto durante a campanha.

Arriscado, não? Extremamente, concor-
da Oliveira: "Com a Internet, há uma mistura
grande entre o que é comercial é o que é edi-
torial. Na TV, mesmo no merchandising, se
vê o que é comercial, no rádio e no jornal
também. Mas na Internet tem muita boba-
gem, muito comercial passando por editori-
al". Embora, no caso específico, alerta, "havia
o recurso de vir a público e dizer que era tudo
invenção, se surgisse uma onda negativa que
prejudicasse a imagem da empresa".

Mas quando foi lançado, o jogo trou-
xe junto uma enorme campanha publici-

tária. O marketing da Sega não partilha da
tese do fim da propaganda, como muita gen-
te não partilha.

"A propaganda não está em decadên-
cia, continua sendo o mais poderoso meio
de atingir o maior número de pessoas no

menor espaço de tempo", diz o
consultor de comunicação

Dado Schneider. Além de con-
testar essa decadência, ele questiona

o buzz como novidade: "Já fazíamos
isso, com os 'clarificadores', funci-
onários da operadora que volunta-
riamente iam para a rua falar de

uma nova concorrente no mercado de tele-
fonia celular". E tanto naquela época, déca-
da de 1990, quanto hoje, a publicidade é



fundamental: "Somente a propaganda de
massa, em TV, rádio e jornal, consegue fa-
lar com milhões de pessoas rapidamente.
As pessoas ficaram sabendo da volta do
baixinho da Kaiser por causa dela, por exem-
plo. Com marketing viral, quanto tempo se
levaria para atingir esse público?".

Mesmo profissionais que utilizam forte-
mente o marketing epidêmico, como Olivei-
ra na Novacentro, não abrem mão das mídi-
as consagradas: "A estratégia de marketing
viral é perfeita para ampliar a marca, mas se
a marca não é conhecida, não funciona". Ele
compara esta febre com a coqueluche pelo
marketing direito de anos atrás, sem citar
nomes: "Algumas empresas deixaram de fa-
zer publicidade e optaram pelo marketing di-
reto. Ainda estão no mercado, mas pouca
gente lembra dessas marcas e elas deixa-
ram de crescer". Dado é ainda mais radical:
"Quem fizer só marketing viral se tornará uma
marca de segunda linha."

Marcelo Angeletti acha que tudo "é uma
questão de paradigma". Ele, assim como Ge-
orges Chetochine - o comandante da Cheto-
chine -, alinham-se na idéia de permission
marketing, formulada por Seth Godin para
caracterizar a publicidade que pede que o

consumidor autorize a apresentação de um
produto ou serviço. A contraposição disso,
chamada de interruption marketing, uma tor-
rente de informações que interrompem o flu-
xo de pensamento do consumidor com men-
sagens publicitárias, seria a prática atual da
publicidade. Se for usado dentro deste se-
gundo paradigma, diz ele, o buzz não passa
de mais uma forma de "de poluir a comuni-
cação". Tão eficiente, compara, quanto anun-
ciar novas autopistas em São Paulo: "A úni-
ca coisa que se consegue é fazer a gente
chegar mais rápido ao próximo engarrafa-
mento, quando na verdade é preciso criar
outras alternativas, como ciclovias, mais
metrôs".

Mas se for com permission, funciona e
bem, "porque o marketing de permissão não
trabalha com vantagens, mas com causas".
Como os muçulmanos fizeram com a Meca-
Cola. Não disseram que era melhor que a
Coca-Cola, mas asseguravam que cada vez
que alguém a comprava estava ajudando a
financiar o Exército americano nas guerras
e invasões contra os países árabes. Con-
quistou 30% do mercado árabe. Usadas
para promover causas, acredita, qualquer
mídia pode funcionar.

O que mais ou menos fecha com a idéia
de Dado Schneider sobre a suposta pouca
eficiência da publicidade, mesmo que ele
não desfralde as bandeiras de Godin: "O que
está acontecendo agora é que não estão
utilizando a linguagem certa do gosto popu-
lar". Quando acerta, vira comentário nas
conversas cotidianas.

O que Alexandre Oliveira defende é o
uso de todas as estratégias, porque cada
uma tem função específica e limitada. In-
clusive o buzz: "O marketing viral serve
para gerar expectativas e criar um bom am-
biente para o lançamento de um produto.
Mas se a marca não for conhecida, perde a
força". A não ser que a situação financeira
de momento exija cortes, ou que não se
pretenda atingir grandes públicos. Boas
marcas resistem algum tempo sem grande
mídia, mas não muito: "Se uma marca dei-
xa de ser veiculada, deixa de ser lembrada,
e cada vez mais a marca tem importância".

Por fim, o efeito do marketing viral tam-
bém parece ter a duração de um vírus: "Ele
deve gerar insights rápidos. Não deve per-
manecer muito tempo no ar", diz Alexandre
Oliveira.

Saúde!
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