


WIDE Como você define marketing de guerrilha? 

DARREN Na m i n h a opinião, marketing de guerrilha se refere aos 

canais não tradicionais de marketing. Ou seja, ao invés de usar 

os meios principais e convencionais de publicidade, você faz 

campanhas online criativas ou u m a campanha de propaganda leve. 

WIDE Como se dá o planejamento de uma determinada campanha 

realizada por meio do marketing de guerrilha nas mídias sociais? Por 

onde começar? 

DARREN Você começa c o m a sua audiência, ou seja, como o seu 

público-alvo. Quem você quer alcançar? A partir daí, combina isso 

c o m os objetivos de trabalho para a campanha. O que você quer que 

as pessoas façam: c omprem seus produtos, solicitem uma assinatura, 

assinem um bolet im informativo, ingressem n u m mov imento e aí 

por diante. 

WIDE Quais diferenças podemos encontrar entre as grandes e as 

pequenas empresas, no que se refere à aplicabilidade do marketing 

de guerrilha na internet? 

DARREN As grandes empresas são avessas ao risco. Elas são grandes 

aviões transportadores, e é difícil para elas mudar o curso. Pequenas 

companhias têm muito menos a perder e muito menos inércia atrás 

de qualquer estratégia de marketing, então é natural que novas for

mas de marketing surjam de pequenos negócios. 

WIDE Você poderia apontar um exemplo de uma campanha bem-

sucedida de marketing de guerrilha dentro das mídias sociais? Quais 

fatores determinaram seu sucesso? 

DARREN O mais recente b o m exemplo disso é a campanha do 

Old Spice (www.youtube.com/watch?v=owGykVbfgUE) O anúncio 

original era ótimo, mas a campanha online subsequente, em que 

fizeram rápidos vídeos personalizados para os influenciadores online, 

foi brilhante. A campanha original do anúncio era extremamente 

profissional, e o ator principal, Isaiah Mustafa, acertou no tom de 

ironia. A rápida resposta na criação de web vídeos deles também era 

um fator chave. 

WIDE Por outro lado, existe alguma maneira de mensurar o fracasso 

de uma campanha voltada para as mídias sociais? 

DARREN É muito difícil. Nós não ouv imos c o m frequência sobre 

aquelas que falham. Elas dão um jeito de desaparecer sem alarde, 

sem chamar muita atenção. 

WIDE No livro Manual de marketing em mídias sociais você diz: "pro

duzir um vídeo de sucesso no YouTube não é tão diferente de criar 

um ótimo programa ou comercial de TV". Qual foi a importância dos 

sites de compartilhamento de vídeos para o desenvolvimento do 

marketing de guerrilha digital? O marketing de guerrilha envolve 

vídeos diretamente? 

DARREN O YouTube cr iou um gratuito e imensamente popular 

canal de distribuição e comparti lhamento de vídeos. Na verdade, 

antes do YouTube, era muito difícil divulgar um vídeo online. Nos 

primórdios da web, você, na verdade, pagava u m a empresa de 

streaming de vídeo baseado na velocidade de conexão que o vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=owGykVbfgUE


usava. Então, havia u m a certa dificuldade para chamar a atenção na 

divulgação de um determinado trabalho. Sem dúvida, o YouTube e 

seus concorrentes mudaram tudo isso, proporcionando aos usuários 

uma facilidade para se divulgar qualquer tipo de vídeo e ideia. 

WIDE Como você analisa a ética nas ações do marketing de guerrilha 

nas mídias sociais? Qual o limite para a ousadia? 

DARREN Não tem muita diferença. Eu diriaqueaéticaéa mesma que 

no marketiag tradicional. Você pode ser ousado, mas precisa, sobre

tudo, respeitar e proteger o seu público-alvo. 

WIDEFacebook, MySpace, Twitter etc. Dentre todas as redes sociais 

presentes na internet, qual delas o marketing de guerrilha mais atua 

e obtém resultados mais expressivos? 

DARREN Nós tendemos a enfatizar o Facebook, porque ele tem uma 

crescente e diversa base de usuários (500 milhões e está aumentando). 

Tem mais gente jogando Farmville (www.facebook.com/FarmVille), 
um jogo no Facebook, que gente no Twitter, por exemplo. 

WIDE O que os marqueteiros devem fazer para não serem confundi

dos com spammers? 

DARREN Para começar, apenas contate as pessoas que optaram. Isso 

é, aquelas que deram permissão para você comercializar c o m elas. 

Você deve focar nos crescentes grupos e tribos que estão interessa

dos nos seus produtos e serviços e, dessa maneira, dispostos e ansio

sos para lhe ouvir. 

http://www.facebook.com/FafmVUle


WIDE "Ferramentas de marketing convencionais não devem ser 

completamente ofuscadas pelos novos e brilhantes brinquedinhos de 

mídia social. As ferramentas de marketing tradicionais trabalhando 

em conjunto com as novas garantem um impacto muito maior do 

que quando usadas isoladamente." Você poderia citar algum exem

plo dessa sua citação? 

DARREN A q u i está um exemplo de u m a campanha que acabou de 

ser lançada e que uti l iza u m a nova tecnologia para conectar-se a 

mundos online e offline (migre.me/lmfei) E la usa um cartaz muito tra

dicional de conectar as pessoas aos pedidos online e a ferramentas 

que podem espalhar a palavra sobre u m a campanha de conservação 

da floresta (Ver imagens 1 e 2). 
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