
Marcelo Favery, vulgo Favela, é
um nerd de videogames. Paulo

Lyra, o Boquinha, transita no circuito
das baterias carnavalescas universi-
tárias. André Amaro, mais conhecido
como Catota, é um camarada influen-
te nas pistas de skate de São Paulo.
Os três estão na foto aí ao lado e são
"mosqueteiros" da agência Namosca,
especializada em marketing dirigido
ao público jovem. No jargão do meio,
são embaixadores de marcas corpo-
rativas junto às comunidades de que
participam - agentes não exatamente
secretos, que trazem informações sobre
esses públicos para dentro da agência e
levam mensagens das empresas para a
garotada. "É um típico modelo de negó-
cios do marketing 2.0", afirma Alfredo
Motta, sócio-fundador da Namosca.
Nesse mundo novo, um integrante da
tribo é mais crível do que uma celebri-
dade. Uma dica do Catota vale mais do
que o endosso do campeão mundial de
skate Bob Burnquist. "O skatista sabe
que Bob é pago e que, outro dia, esta-
va usando outra marca", diz Alffedo.

Esse modelo remete aos chamados
cool hunters - caçadores de tendên-
cias em tribos urbanas, na expressão
cunhada por Carl Rohde, um antro-
pólogo cultural do departamento de
Mídia e Comunicação da Universida-
de de Utrecht, na Holanda. O uso de
jovens influentes como antenas que
captam novidades e permitem às em-
presas saber o que é "cool" e o que já
deixou de ser não é uma prática nova.
Inovação é usar essa garotada para
propagar mensagens das empresas.

Diferentemente das celebridades,
os mosqueteiros não recebem dinhei-
ro. Sua remuneração vem na forma
de produtos, convites para eventos e
brindes. No total, são 120 jovens alis-
tados pela agência, incluindo os que
atuam em redes de relacionamento,
como MySpace ou Orkut. A idéia,
nos dois casos, é fazer com que esses
jovens participem de missões den-
tro de suas tribos urbanas e virtuais.

PLANTAR PRODUTOS
Quem fez isso primeiramente foi

a Procter & Gamble, nos Estados Uni-
dos. Em 2001, a P&G iniciou um pro-
grama de marketing boca a boca que
recrutava adolescentes para "plantar"
produtos seus (e de empresas parcei-
ras) entre os amigos. Atualmente, a
Procter recruta mães e as municia
com mensagens para outras mães. Em
um ano, a companhia alistou 600 mil
mães de até 45 anos, com filhos de até 19.

Esse tipo de abordagem reflete uma
mudança na forma como se faz e se con-
some propaganda. "Minha avó acredita-
va que a Elizabeth Taylor usava sabone-
te Lux", diz Alfredo. No outro extremo,
está a garotada que fecha pop-ups antes
que o conteúdo publicitário apareça. É
a esse grupo que Alfredo, um adminis-
trador de empresas de 36 anos, dedica-
se há mais de quatro anos. Ele trabalhou
na Procter & Gamble, na AmBev e na
UOréal, em Paris e Londres. Em 2003,
abriu a Namosca. Hoje, tem 20 pessoas
na folha de pagamento, clientes como
Adidas, AmBev e Accenture - e mar-
queteiros com idades entre 13 e 24 anos.
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