
COM AÇÕES INUSITADAS E APOIO DA
INTERNET, MARKETING DE GUERRILHA
GANHA ESPAÇO NA ALA DE DOCES E
GULOSEIMAS

POR LEANDRO H.SILVA

E m junho último, cerca de 50 passagei-

ros do metrô de Porto Alegre foram desa-

fiados a conquistar uma cara-metade em

duas horas. Acompanhados por uma equipe de

gravação, os pretendentes tinham três minutos,

duração média da viagem entre uma estação e
outra, para convencer interlocutores desconhe-
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cidos a permitir um beijo. Após 576 encontros,

os 100 flertes mais divertidos foram parar no site
de compartilhamento de vídeos YouTube. Co-

nhecida como "speed dating", a brincadeira, na

verdade, fez parte da estratégia de lançamento

de Trident Fresh, um dos mais recentes integran-

tes da linha de gomas de mascar da Cadbury.

A idéia foi proposta pela Espalhe, agência es-

pecializada no chamado marketing de guerrilha,

como são conhecidos os projetos de divulgação

alternativos à publicidade tradicional, que nor-

malmente envolvem internet e ações curiosas

em espaços públicos.

No caso das paqueras no metrô de Porto

Alegre, os vagões estavam decorados com ma-

terial de promoção da marca Trident e toda a

ação contou com um site exclusivo (www.spe-

eddatingtrident.com.br), onde também é pos-

sível conferir os vídeos. "A idéia está alinhada

à campanha mundial da marca, que tem como

mote quebrar o gelo entre as pessoas. Nada

mais interessante do que fazer um speed dating

para estimular encontros de potenciais casais,

ainda mais no mês dos namorados", argumenta

Rodrigo Bertoncini, gerente de trade marketing

e operações da Cadbury.

Para as empresas, o baixo investimento não
é a única vantagem do marketing de guerrilha.

Mesmo demandando muito menos dinheiro do

que a publicidade tradicional, bem planejada a

tática pode gerar resultados à altura dos obtidos

com campanhas milionárias. Daí os americanos

a enquadrarem numa categoria de marketing de-

finida como "bellow the line" - ou seja, ações

paralelas ao modus operandi da publicidade tra-

dicional, voltada para a comunicação de massa.

"Marketing de guerrilha é gerar boca a boca
espontâneo. Tem esse nome porque o guerri-

lheiro precisa agir estrategicamente, com pou-

cos recursos", sintetiza Wagner Martins, sócio

da agência Espalhe. O objetivo desse tipo de

campanha, ele completa, é gerar notícia, a

chamada mídia espontânea. "Miramos nas pá-

ginas de conteúdo de jornais e revistas, e não

nos espaços publicitários", diz Martins.



ONDA DE BURBURINHO
Embora exista desde os tem-

pos pré-diluvianos, o boca a boca
nunca esteve tão consolidado
quanto nesses tempos de inter-
net e, principalmente, de redes
sociais como Orkut e Facebook.
"O objetivo é semear um assun-
to, fazendo esse burburinho se
espalhar em proporções absur-
das. Se eu falo com um cara e
ele vai comentar com os amigos
numa mesa de bar, ele estará fa-
lando com cinco pessoas. Se eu
falo com o mesmo cara e ele tem
um blog com acesso considerá-
vel, ele estará falando com 100
ou 200 mil pessoas", exemplifica
Martins.

Uma amostra desse poderoso
efeito dominó pôde ser conferida
em novembro de 2008, quando a
própria Cadbury apostou em ou-
tra ação inusitada da agência Es-
palhe para a marca Trident. Para
divulgar uma versão da goma de
mascar cujo sabor dura mais tem-
po, o ator de novelas Cauã Rey-
mond foi contratado para fazer
um filme em que mascava um chi-
clete durante 15 minutos. O ma-
terial foi levado ao YouTube e o
chiclete mascado acabou leiloado
para fãs interessadas em confir-
mar se o sabor havia resistido à
sessão de mastigação do ator. Foi
arrematado por R$ 10.349, valor
doado à Ong Turma do Bem.

Em termos de exposição de
marca, 97 reportagens foram pu-
blicadas em um mês graças à
ação com o ator global. "Isso
representa em mídia espontânea
o dobro do valor investido", fri-
sa Martins. Além disso, mais de
300 mil views foram registrados
nos vídeos da ação postados no
YouTube. "No dia 28 de novem-
bro, a versão de 52 segundos
foi o quarto vídeo mais visto do
YouTube no mundo, e o mais vis-
to no Brasil. Já o canal Leve a
Vida Mais Trident, que a Cadbury
mantém até hoje no Youtube, foi
o canal patrocinado mais visto
no mundo", complementa o ex-

pert em marketing de guerrilha,
acrescentando que mais de 120
citações foram identificadas no
serviço de microblog Twitter, so-
mando 21 403 seguidores.

O mercado de salgadinhos
também enseja táticas bem-su-
cedidas de marketing de guer-
rilha. Responsável pela linha
Elma Chips, a Pepsico colocou
em prática no ano passado duas
ações curiosas de divulgação sur-
gidas a partir da internet. Ambas
contemplaram a linha Doritos,

cujas tortilhas inspiradas
na culinária mexicana arre-
gimentam milhares de fãs
nas redes sociais brasilei-
ras. Somente no Orkut, os
grupos que declaram não se con-
tentar com os 55 gramas de uma
embalagem convencional do sna-
ck, e por isso reivindicam a venda
de pacotes maiores, reúnem mais
de 2.000 aficcionados. Ao tomar
conhecimento desse universo, a
Pepsico e a agência Cubocc colo-
caram em prática uma estratégia
de guerrilha que deu o que falar.

JOGO DE ADIVINHAÇÃO
Inicialmente, foram selecio-

nados entre os fãs virtuais de
Doritos cerca de 100 internau-
tas considerados formadores de
opinião. Eles foram contempla-
dos com embalagens de cinco
quilos do produto desenvolvidas
especialmente para a ação. Pa-
ralelamente, foi criado um mega
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pacote de Doritos com três metros de altura.
Com direito a filmagens e sessão de fotos, o
pacotão desfilou pela capital paulista em carro
aberto e foi levado para o prédio da Cubocc,
no bairro da Vila Olímpia. Içada até o sexto
andar com ajuda de cabos de aço, a embalagem
gigante foi exposta por aproximadamente um
mês. Durante esse período, as empresas lan-
çaram aos fãs o seguinte desafio: quem adivi-
nhasse o número de tortilhas da embalagem de
três metros levaria a versão gigante para casa.
Com apoio de um hot site que recebia cadastros
de participantes e transmitia imagens em tem-
po real da mega embalagem, a ação repercutiu
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imediatamente entre internautas, registrando
milhares de palpites.

O sucesso foi tão grande que a Pepsico
anunciou para este ano o lançamento de uma
embalagem de Doritos maior que as existentes
atualmente, além da criação do Doritos Day,
em 20 de outubro, em alusão ao dia em que a
ação dos pacotes gigantes foi iniciada. "A par-
tir de agora, todos os anos a marca vai ofere-
cer ao consumidor apaixonado por Doritos algo
surpreendente, assim como foi a ação Doritos
Gigante e seus inusitados pacotes de cinco qui-
los", explicou o departamento de marketing da
Pepsico.

Os exemplos das táticas de guerrilha en-
volvendo as marcas Trident e Doritos sinalizam
que, no mercado de doces e guloseimas, essas
ações têm ficado restritas a grandes empresas.
Mas é difícil entender o porquê disso. Aconte-
ce que, por princípio, o marketing de guerrilha
está ligado a empresas menores, que têm nessa
ferramenta uma maneira de combater grandes

concorrentes - ou simplesmente de so-
breviver. No livro "Guerrilla Marketing",
de 1982, o escritor Jay C. Levinson já
ressaltava que esse tipo de ação permite
atividades de divulgação com orçamen-
tos apertados. Por isso mesmo o marke-
ting de guerrilha nasceu entre empresas
sem fôlego para custear campanhas tra-
dicionais. É claro que, em meio ao bom-
bardeio de informações a que os consu-
midores passaram a ser submetidos, os
grandes fabricantes de bens de consumo
despertaram para o potencial das estra-

tégias de comunicação "bellow the line". Seja
como for, ao permanecer ao largo do marketing
de guerrilha, as pequenas e médias empresas da
ala de doces e guloseimas podem estar perdendo
uma valiosa oportunidade de crescimento.
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