
Já faz tempo que virou moda fazer buzz
marketing. Ou dizer que se faz buzz
marketing. Hoje em dia qualquer cam-
panha que se preze tem alguma ação
que se denomina "buzz marketing". E,
por isso, entende-se todo tipo de ação
que aborde o consumidor — nas ruas,
na internet, fora da mídia tradicional,
teoricamente gerando boca-a-boca e
influenciando o consumidor. Todo
mundo diz que faz buzz marketing: as
agências de propaganda, as agências de
promoção, as agências de internet, as
agências de marketing direto. E, na
maior parte das vezes, o que elas fazem
passa longe de ser buzz marketing.

Não, vestir um cara de galinha e
passear pela Avenida Paulista não é
buzz marketing, mesmo que você
venda sanduíches de frango. Colocar
uma caixa preta gigante no shopping
com uma interrogação do lado de
fora também não é buzz marketing.

Não confunda buzz marketing
com "gerar buzz", usando aqui a
palavra em inglês para "buxixo, boca-
a-boca". Diversas ações de comunica-
ção podem "gerar buzz". Um bom
comercial de TV deve conseguir isso,
certo? Ser comentado, contado em
mesas de bar, usado como exemplo
em escolas e universidades. Mas
alguém aqui acha que o comercial
"Primeiro sutiã" da Valisère é um
exemplo de buzz marketing? É ape-
nas (sem conotação negativa nisso)
um exemplo de uma genial criação
publicitária, sensível para captar os
atributos do produto e a emoção do
consumidor. Ora, mas isso é o que
toda comunicação deveria ser!

Há muita confusão no uso des-
ses termos que se popularizaram
com a internet, como buzz marke-
ting, marketing viral, marketing de
guerrilha... e dezenas de outros. As
definições mais coerentes sobre
tudo isso que pude encontrar são
as da WOMMA (Word-of-Mouth
Marketing Association), que rela-
ciona o buzz marketing como
"uma" das dezenas de ferramentas
para gerar o boca-a-boca entre os
consumidores.

E o que difere o buzz marketing
das outras ferramentas? A estratégia
sobre a qual ele está construído. O
buzz marketing é uma estratégia
organizada de disseminação de deter-
minada mensagem, partindo de uma
"experiência" com a marca de um
grupo de "influenciadores" que irão
disseminar a informação através de
diversos meios virais. O buzz marke-
ting surge a partir de uma escolha
criteriosa de qual seria essa experiên-
cia, que deve ser absolutamente ver-
dadeira para a marca, de qual será
esse grupo de influenciadores e
obviamente de que meios serão colo-
cados à disposição para a propaga-
ção da mensagem.

Há uma frase de uma planejadora
da Euro RSCG de Paris de que gosto
muito: "Não se trata de gritar a todo
mundo, mas, sim, de sussurrar às pes-
soas certas". Eu completaria a frase
com "trata-se de sussurrar as coisas
certas às pessoas certas". Se você é
anunciante, me desculpe, mas as pes-
soas não querem falar sobre o seu
produto. Entretanto, elas podem que-



rer falar sobre o que o seu produto
pode fazer por elas. Em outras pala-
vras, relevância é fundamental.

Compreender o buzz marketing
fica mais fácil pensando na metáfora
do vírus — "inoculação, incubação,
disseminação e infecção".

Estratégia — isso faz toda a diferen-
ça. Uma ação de abordagem nas ruas
e um e-mail marketing "engraçadi-
nho" para ser repassado não são buzz
marketing. Assim como uma promo-
ção pode dar um "boom" nas suas
vendas, essas ações podem alavancar
momentaneamente o seu awareness,
mas o residual para sua marca será
muito pequeno. São ações que po-
dem ter seu resultado e sua efetivida-
de momentânea, mas não o impacto e
a permanência de uma estratégia
bem-feita de buzz marketing.

Da mesma forma como endomar-
keting não é só gerar um motivo para
seus funcionários falarem de você e
trade marketing não é a mesma coisa
com seu canal de vendas, o buzz
marketing é muito mais do que gerar
fatos para serem "espalhados". É uma
ferramenta poderosíssima de envol-
vimento com o consumidor, geran-
do um relacionamento com a mar-
ca que extrapola a funcionalidade
do produto.

O buzz marketing pode ou não ser
barato, depende do seu objetivo. Ele
pode ou não ser positivo — se a estra-
tégia for malfeita, pode ser um tiro no
pé da sua marca. E pode ou não-usar
a "mídia tradicional", que pode ser
uma excelente forma de dissemina-
ção e infecção.

E, acima de tudo, que fique claro,
buzz marketing é sobre interação com
o consumidor. Você deve estar prepa-
rado para realmente trazer o consumi-
dor para dentro da sua marca — e por
isso é bom que o que você esteja pro-
metendo seja realmente verdadeiro.
Interação de verdade — colocar atores
fazendo performances no meio das
pessoas não é interação; distribuir
amostras grátis também não é. Você
precisa ter alguma coisa realmente
boa para oferecer a esse consumidor a
fim de que ele se disponha a interagir
com você e comentar isso com aque-
les à volta dele.

Criar um e-mail viral ou fazer uma
ação promocional para gerar "buzz"
e esperar que o consumidor "repasse"
e comente é mais ou menos como
subir com a sua marca em um ônibus
que você não sabe para onde está
indo. E todos sabemos que, hoje em
dia, o consumidor está cada vez mais
imprevisível e, em alguns casos,
muito intolerante com as marcas
(basta ver a quantidade de comunida-
des "Eu odeio..." no Orkut). Por isso,
antes de subir nesse ônibus, é bom
saber muito bem pra onde ele está
indo — e se as pessoas que estão den-
tro dele são aquelas companhias que
você quer para a sua marca. e
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