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Surpreender o concorrente em seu pró-
prio território, economizar milhões 

em mídia espontânea e gerar buzz nas re-
des sociais. A atualização da receita para 
o marketing de emboscada foi uma das 
principais discussões do mercado publi-
citário na semana passada, após a revela-
ção pelo site do Meio & Mensagem (feita 
na sexta-feira 13) de que as modelos que 
estrelavam o reality show “As Tchecas do 
Brazil” no programa Pânico na TV, da Rede 
TV, são, na verdade, protagonistas da cam-
panha de lançamento da cerveja Proibida, 
da Companhia Brasileira de Bebidas Pre-
mium (CBBP). Entre os pontos de contro-
vérsia do caso estão o fato de a atração ser 
patrocinada por outra cerveja: a Skol, da 
Ambev; e as declarações de todos os en-
volvidos de que a produção do programa 
e a equipe da emissora de nada sabiam.

Os maiores questionamentos giraram em 
torno da definição mais precisa da estraté-
gia, uma variante mais aguda do marketing 
de guerrilha reforçada com elementos virais. 
As questões ética e legal também foram le-
vantadas, assim como os riscos assumidos 
pelos anunciantes que apostam em estra-
tégias que envolvem invadir propriedades 
de marcas concorrentes. O advogado Pau-
lo Focaccia, sócio do escritório CFLA que 
tem entre seus clientes a Associação Brasi-
leira de Marketing Promocional (Ampro), 
afirma que, em tese, não há nada de ile-
gal na ação da Proibida. Da mesma forma, 
porém, Focaccia afirma que a Ambev ou a 
Rede TV poderiam processar a CBBP caso 
comprovem danos. “Este é o limite. Se uma 
ação deliberada gera danos, é passível de 
processo”, sintetiza Focaccia.

O estrago, porém, pode muitas vezes ser 
do próprio protagonista da ação. Pedro Por-
to, head de convergência da Fischer+Fala, 
afirma que ações de emboscada, guerri-
lha ou até mesmo virais devem sempre to-
mar cuidado para não ferir suscetibilida-
des do público. “O consumidor não gos-
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ta de ser enganado e pode passar a rejeitar 
uma marca caso se sinta enganado ou não 
goste da brincadeira”, alerta. Para Gustavo 
Fortes, sócio-fundador da Espalhe Marke-
ting de Guerrilha, a melhor definição para 
a ação da Proibida é de marketing invisível, 
já que não houve menção direta ou indire-
ta à marca na TV (veja glossário ao lado).

Forte afirma que é possível conseguir o 
mesmo efeito sem agredir um concorrente 
ou invadir propriedade alheia. Para ele, as 
empresas dispostas a ver as ações de suas 
marcas virarem conteú do editorial ou tema 
de conversas nas ruas ou nas redes sociais 
precisam apostar em campanhas que nor-
malmente não seriam aprovadas. Entre seus 
cases mais recentes está a divulgação da sé-
rie Tabu América Latina, do canal NatGeo, 
que teve neste mês uma ousada e polêmi-
ca ação nas ruas de São Paulo. O blogueiro 
Rafa Gnomo, conhecido por suas dezenas 
de alargadores e tatuagens, foi suspenso 
por dois ganchos inseridos em sua pele e 

pendurado em um guindaste a uma altura 
de 50m, onde foi mantido por cerca de três 
horas. “Houve impacto, geração de mídia 
espontânea e buzz nas redes sociais”, afir-
ma Forte. Também houve muitas críticas 
na web. Para ele, as motivadoras de mui-
tos casos de emboscada ou guerrilha são 
marcas que detêm grandes patrocínios e 
os ativam de forma conservadora, abrin-
do brechas para ações mais ousadas de 
suas  concorrentes. “Muitas se acomodam 
com a proteção da exclusividade e o ma-
rketing fica engessado”, critica. 

Mário Andrada, diretor de comunica-
ção da Nike para América Latina, assume 
o viés de guerrilha da marca que tem co-
mo principal concorrente a Adidas, parcei-
ra oficial do COI e da Fifa. Segundo ele, a 
empresa não faz nada fora de contexto e 
sem uma forte sustentação criativa. “Para 
atingir as metas, o segredo não é desres-
peitar as regras, mas sim explorar a fron-
teira”, afirma.

Durante a Copa de 2010, a Nike lançou 
uma série de filmes para a internet com o 
mote “Write the future”, protagonizados por 
estrelas de diversas seleções patrocinadas 
pela marca. Em Johanesburgo, a empresa 
comprou o espaço da fachada de um prédio 
de 20 andares fora da zona de proteção de-
terminada pela Fifa e estampou um outdoor 
que era visível do estádio Soccer City, palco 
da abertura e final da Copa. “Isso é guerri-
lha. Diferentemente daquele grupo de loiras 
que invadiu o estádio durante a Copa para 
divulgar uma cerveja holandesa, uma ação 
ilegal de emboscada”, compara Andrada. 

Paulo Focaccia afirma que a inocên-
cia pode gerar emboscadas involuntárias, 
muitas vezes mais dolorosas do que as 
mal-intencionadas. O advogado cita co-
mo exemplo uma causa que seu escritó-
rio acabou de representar, na qual uma 
construtora fotografou por acidente um 
veleiro que acabou aparecendo no fundo 
de um folder de divulgação de um lança-
mento imobiliá rio. Nada demais, se o ve-
leiro não fosse patrocinado por um banco 
que concorre com o controlador da cons-
trutora. “Todos os envolvidos ficaram fu-
riosos. O banco não gostou de aparecer 
na publicidade de seu concorrente, que 
por sua vez mandou recolher as peças 
da campanha. O veleiro perdeu o patro-
cínio”, conta Focaccia, sem citar as mar-
cas envolvidas.

Para Pedro Porto, além de criar ações 
com esse efeito, as agências precisam ser 
honestas com o cliente em relação aos ris-
cos. “Pode dar certo ou não. A decisão final 
de ir em frente, porém, é do cliente”, susten-
ta o diretor da Fischer+Fala. Focaccia con-
ta que seu escritório também é frequente-
mente consultado por empresas dispostas 
a passar dos limites legais e pagar o custo 
financeiro como contrapartida pelo impac-
to esperado. “É um cálculo difícil, que não 
envolve só dinheiro. Há implicações bem 
mais complexas de ordem ética”, analisa.

Fortes: ativação conservadora de patrocínios gera emboscada ou guerrilha de concorrentes

1994A cervejaria Brahma fecha 

acordo com os principais 

jogadores da seleção brasileira de 

futebol para fazerem o gesto que 

remetia ao mote publicitário da marca: 

o dedo indicador simbolizando o número 

1. A concorrente Kaiser patrocinava as 

transmissões da Rede Globo. 

1996 Nike e Pepsi compram 

toda a mídia exterior no 

entorno do estádio olímpico de Atlanta, 

criando, assim, uma saia justa entre o 

COI e suas patrocinadoras Coca-Cola e 

Adidas. Por conta desse episódio, COI e 

Fifa criaram as zonas limpas, nas quais 

marcas concorrentes das oficiais não 

podem ter nenhuma exposição. 

2001 O Vasco da Gama 

disputa a final do 

Campeonato Brasileiro contra o 

São Caetano com a logomarca do 

SBT estampada em seu uniforme 

como forma de retaliar a cobertura 

jornalística da Rede Globo sobre 

a queda de um alambrado em seu 

estádio na partida anterior. 

2002 
A Pepsi contrata 

alguns dos maiores 

jogadores do mundo como Kaká, 

Beckham e Zidane para produzir 

uma série de comerciais veiculados 

durante a Copa do Mundo com o 

objetivo de ofuscar o patrocínio da 

Coca-Cola à Fifa. 

2009 
A agência Caju 68 

promete uma “Chuva 

de Twix” em São Paulo, mas consegue 

apenas revoltar os consumidores que 

foram até o local conferir a ação, por 

jogar mais papel do que chocolate. 

2010 
A promoção “P&G Provou 

Gostou – Avião do Faustão”, 

criada pela New Style e executada no 

Rio de Janeiro em parceria com a Moda, 

causou pânico quando caixas de madeira 

lacradas e abandonadas em locais 

públicos foram consideradas objetos 

suspeitos e acabaram implodidas pelo 

Esquadrão Antibombas do Rio, que 

naquele momento passava por uma crise 

de segurança pública. 

Acertos e erros

Glossário

Emboscada – Ação agressiva em que uma 
marca invade um cenário patrocinado por 
concorrente, conquistando visibilidade a um custo 
relativamente baixo. É adotada por empresas 
com o objetivo de quebrar a hegemonia do 
patrocinador na associação com um determinado 
evento sem pagar nada ao organizador. 

Invisível – Ação que chega ao consumidor de forma 
que este não perceba sua natureza comercial. Muito 
utilizada em pré-lançamentos ou lançamentos de 
produtos, sendo possível mensurar a reação e o 
interesse do público de forma imediata.

Guerrilha – Conjunto de ações feitas por uma 
marca para se associar a um evento sem patrociná-
lo, respeitando os limites e as propriedades do 
titular. As Copas e as Olimpíadas são o principal 
cenário, onde concorrentes dos patrocinadores 
oficiais buscam visibilidade geralmente se 
associando a atletas ou federações. 

Viral – É a versão digital do boca a boca, em que as 
pessoas compartilham através de emails e posts 
em redes sociais tudo que lhes agrada ou chama 
atenção. A terminologia é alusiva à disseminação 
de uma epidemia de vírus, mas neste caso em 
favor do conhecimento de uma marca.

PR Stunt – Acontecimentos e fatos promovidos 
com o objetivo de chamar a atenção dos meios de 
comunicação e conquistar mídia espontânea.

Street Performance – Ações geralmente 
executadas em lugares públicos, que 
utilizam pessoas fazendo algo inusitado e 
surpreendente, sempre promovendo um 
conceito, uma ideia ou marca. Também 
chamado de mídia humana.
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