
Uma corrida de aviões, tendo como fundo o
Pão de Açúcar: um milhão de pessoas de olhos
voltados para o céu, vibrando com as manobras
dos maiores pilotos do mundo. Corta. Um vídeo
erótico amador é divulgado clandestinamente na
internet: 400 milhões de downloads mais tarde, a
protagonista, herdeira de uma milionária rede de
hotéis, passa a faturar alto com eventos e
licenciamento de produtos. Corta. Um grafiteiro,
que sempre atua mascarado, pendura uma de
suas peças na parede do Louvre, fazendo com
que ela se misture às demais obras do museu: a
pintura, só identificada uma semana depois, leva
o artista a vender telas por milhares de dólares,
tendo como clientes o casal hollywoodiano Brad
Pitt e Angelina Jolie.

O que esses três casos, reais e recentes, têm
em comum? São cenas de uma mesma história:
como construir uma marca sem usar os veículos
tradicionais? O marketing alternativo, viral ou de
guerrilha — tanto faz o nome — é uma nova
tendência mundial de comunicação, que começa
a despertar o interesse dos big bosses do setor. É
a tal história das mídias alternativas, em voga
conforme a mudança de percepção do mar-
keting. Não é blablablá, é real: hoje, não existe
marketing sem serviço. A empresa precisa não
apenas conquistar o cliente, mas também — e
isso é muito mais difícil — fidelizá-lo.

O cliente não agüenta mais ser mitificado,
endeusado. O cara — você! — é de verdade:
fica feliz, fica triste, acerta, erra. Por causa do
enorme crescimento na oferta de produtos, a
demanda se tornou menos obediente, mais
difusa. E ainda teve a popularização da in-
ternet, criando teias de relacionamentos (Or-

kut, quem é que não está?), com o mínimo de
controle pelas empresas. Tudo isso deslocou
para o consumidor o domínio das ações de
comunicação. Daí que o marketing também
precisou se modernizar, para que a asso-
ciação da marca ocorresse da forma mais
tangível possível.

No Brasil, também há burburinhos interes-
santes, graças, principalmente, ao trabalho de
agências especializadas em marketing alterna-
tivo. A última São Paulo Fashion Week neu-
tralizou sua emissão de carbono com o plantio
do número equivalente de árvores. No mesmo
evento, autores de blogs de comportamento de
todo o mundo foram convidados a postar in-
formações ao vivo por meio de celulares. Re-
sultado: em uma semana, 25 mil acessos ao site
do patrocinador e 120 mil pageviews.

Na Reserva, fizemos uma ação diferente pós-
Natal, o nosso primeiro. Enquanto o comércio
reclamava dos resultados, resolvemos agradecer
as excelentes vendas. Agradecemos em tamanho
família: 100% da vitrine foi adesivada com um
"MUITO OBRIGADO". Teve gente entrando na
loja com um sorriso e respondendo: "De nada!"

O mais bacana das novas mídias é que elas
democratizam a comunicação da marca, uma vez
que permitem às menores empresas atingir seu
público de maneira rápida e eficaz. Então fica
combinado assim: não é mais o formato que
importa, e sim a idéia. Tudo comunica: do button
na blusa ao código de barras, passando pelo
Second Life e pelo YouTube... Onde isso termina?
Não tenho a menor idéia! Mas é a maior viagem
ficar pensando nas possibilidades... E você: o que
vai comunicar agora?
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