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TORNAR O PRODUTO UM
ASSUNTO INTERESSANTE
Em um mercado saturado, de marcas e
informação, é preciso fazer diferente. A moda
é um território bastante amplo de tendências e
recebe com mais facilidade ações diferentes,
algo que talvez não ocorreria em setores mais
'burocráticos'. Cada vez mais, o consumidor
preciso ser alvo de um envolvimento com a marca,
estar em sincronia com elo. Aplicar o seu conceito
não apenas na compra, mas na personalidade. E
preciso usar as pessoas e tudo ao seu redor paro
impactar aspectos antes rotineiros. O marketing
de guerrilha quer exatamente isso.

"Acabamos usando meios como rua, carros,
calçada, postes, árvores, redes sociais e pessoas",
conta André Rabanea, diretor criativo da Torke,
primeira agêncio de guerrilha de Portugal, em
atividade há 5 anos, com filiais em Istambul e, a
partir de julho, em São Paulo. Em seu portfólio,
grandes clientes como Levi's, Adidas, Timberland e
Wrangler. Para ele, guerrilha é conhecer o público
em geral: "É muito importante na guerrilha estar
relacionado. Com jornalistas, blogueiros, quem
dissemine a palavra. Por isso, os redes sociais e
a internet no geral são excelentes meios para se
fazer guerrilha".

"Quando tratamos de guerrilha, o esperado é
que seja compartilhado o máximo possível, pelos

PEQUENAS
GRANDES
AÇÕES
Embora se fole repetidamente em inovação, fazer
algo diferente nem sempre é sinónimo de uma
grande operação digital ou criatividade inusitada.
E possível implantar uma tálica nova de divulgação
baseada inteiramente em procedimentos simples da
rotina. É o caso da Santa Lolla, empresa brasileira de
calçados, bolsos e acessórios. No verão 2009/10,
para promover a coleção da temporada, monicures
foram contratadas para atender clientes nas lojas.
Além disso, a marca desenvolveu oito cores exclusivas
de esmalte. A estratégia se repetiu na coleção de
inverno, com maquiadores e aplicação de sombras.

Com a ideia, a marca recebeu muitas menções em
blogs e sites do setor, multiplicando a visibilidade das
novas linhas. "Buscamos trazer algo novo para as
clientes, de forma a chamar a atenção delas", conta
Marcelo Bussomra, coordenadora de marketing da
Santa Lolla. Com um canal de diálogo aberto, a
guerrilha pode trazer também uma oportunidade de
expansão do negócio, satisfazendo público e marca:
"Estamos muito satisfeitos e atraímos muitas clientes.
Os brindes esgotaram nas lojas e muitas solicitaram
a venda dos esmaltes", completa Marcelo.

Outro importante exemplo de guerrilha, inusitada
e simples, é a da cidade mineira de Monte Sião,
capital nacional da moda tricô. Para chamar
a atenção ao polo têxtil, ações foram criadas,
envolvendo os principais produtos que a cidade tinha
a oferecer. Em uma delas, 160 árvores da praça
principal da cidade foram "agasalhadas", criando

meios de comunicação social. 5endo este o
objetivo, a mensagem precisa ser engraçada,
irreverente e, algumas vezes, provocante",
disserta Andrea, diretor criativo da Der Doctor
Guerrilha, de Bolonha, na Itália, que já atendeu
clientes como Burger King. Aliás, irreverência
é a principal característica de Andrea, uma
vez que sequer expõe o rosto ou fornece seu
nome completo. Seria uma estratégia implícito
de guerrilha?

Uma marca não pode ter medo de ouvir o
que seu cliente tem a dizer. Só deve ter medo
do 'buzz', aquela empresa que não tem um
produto de qualidade. O fato é que todo
produto precisa ser conhecido, ser visto, ouvido,
tocado. A publicidade é o ponto fundamental
para que isso aconteça. A emissão de opiniões
é inerente ao conhecimento e a associação de
imagem x produto. A guerrilha se propõe como
uma parte integrante do mix de mídia, bem
como, componhas, assessoria de imprensa (leio
sobre no página 56) e meios de comunicação
de massa (televisão, rádio e jornal), porém,
com uma capacidade muito superior de tocar
o sentimento, surpreender, chamar a atenção
de variadas formas, sempre inovando e
aprendendo com a reação do seu público-alvo.

uma intervenção artística incomum, que recebeu
atenção especiol das mídias de massa. Como parte
da estratégia, foram doadas cerca de 20 mil peças
de malha para uma instituição de caridade.

Em outras iniciativas do polo, foram utilizados carros,
como uma Kombi e um Fusca, revestidos com tricô,
o primeiro circulando no Ibirapuera durante a São
Paulo Fashion Week. Também foram distribuídos
10 mil minicachecóis em plena Avenida Paulista,

uma das mais movimentadas do país. Criada por
Fernando da Costa, o ação foi inspirado no grupo
Yam Bombing, que realiza ações parecidas pelo
mundo e envolveu, ao todo, cerco de 300 empresas
da região.

Os resultados alcançados com a estratégia foram
bastante positivos. Os responsáveis calculam
economias em veiculação publicitário chegando a
meio milhão de reais.
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GUERRILHA
NA VITRINE
"As pessoas vibram pelo novo, se interessam,
são curiosos. E a palavra curiosidade aliada a
marketing é excepcional para lançamento de novos
produtos ou serviços", analisa André Rabanea, da
Torke. Nos lojas de departamento, um segmento
tão disputado, dono de uma fatia generosa do
mercado, o investimento nas mais diversas formas
de publicidade é amplamente utilizado. Porém,
a curiosidade passou a ser a principal arma das
ações não convencionais de empresas do setor.
E o melhor, de diferentes formos, o que gera
amplitude e atração pelo mesmo público, por se
tratar de uma ação interessante, sem ser agressiva
na mensagem.

Para divulgar o pré-lançomento de lojas que
venderiam apenas moda íntima feminina, Marisa
instalou tapumes no cor rosa ao redor dos
estabelecimentos, com um pequeno buraco ao
lado da frase "Espie aqui e descubra o que a
Marisa está preparando para você". Do outro lado,
um video com "operárias" trabalhando na obra
trajando apenas lingeries. Atática causou alvoroço
popular e mobilização para olhar o "trabalho".

Não bastasse esta intervenção, a campanha ainda
teve uma segunda fase, que consistiu em banheiros
de estabelecimentos comerciais adesivados com a
imagem de um sutiã pink pendurado. Dentro, havia
um convite para que as mulheres conhecessem a
Marisa Lirtgerie mais próxima.

Já C&A aproveitou o interesse público em grandes
estrelas da moda para ater o atenção pública às
suas vitrines. Para divulgar uma coleção especial
de inverno 2011, assinada por Gisele Bundchen, a

empresa de fast fashion utilizou o recurso de vitrine
viva, que surgiu na década de 1980, para chamar
atenção dos clientes. A próprio modelo apareceu
usando os peças, movimentando multidões para
a frente da loja, no Shopping Iguotemi, em São
Paulo (SP). A ação, criada pela DM9DDB, foi uma
estratégia pora chamar a atenção além da forma
comum, potencializando seu alcance.

E essa sincronização entre não-convencional e
mídia tradicional deve ser cada vez mais comum,
conforme explico André, da Torlce: "A maioria
dos grandes clientes, por alinhamento interno
ou internacional, já são obrigados a usar meios
tradicionais. O que fazemos na guerrilha é dar um
"upgrade" na campanha, tornando-a mais criativa,
com potencial maior de disseminação boca-o-
boca". Ou seja, gradativa mente, a guerrilha auxilia
as empresas a alinharem os interesses do público
aos seus, tornando a comunicação da empresa
muito mais social.

OS VALORES DA GUERRILHA
Um novo paradigma está sendo criado a partir
da abertura e transparência na comunicoção das
empresas. Ao invés de se mostrar fechada e imutável,
as marcas devem passar a alterar a forma como se
comunicam, sendo necessário agregar valores sociais
na associação da imagem intangível do produto. "Se
uma marca de moda faz uma campanha contra a
anorexia, não transmite apenas um importante valor
social. Cria laços de lealdade com o comprador e se
faz ouvir porque é diferente de todas as marcas que
dizem apenas 'me compre'", explica Andrea, da Der
Doctor, fazendo referência à campanha "Fashion
Victims", de Oscar de La Renta.

A Penalty, marca de vestuário e itens esportivos, é
um dos grandes exemplos de engajamento público
em suas companhas, utilizando guerrilha. Sua última
ação, "Vasco na Pele", em conjunto com Cavalera e
o Clube de Regatos Vasco da Gama, bateu o recorde
mundial de tatuagens semelhantes em 24 horas.
A estratégia, desenvolvida pela agência Espalhe,
consistia em tatuar a cruz maltina, símbolo do clube,
para assim ganhar uma camiseta oficial do time.
Ao todo, 806 torcedores aderiram à figura, além de
inúmeras outras menções em redes sociais.

E a marca não para por oí. A portir de maio, lançou
sua nova campanha, novamente em conjunto
com o Vasco da Gama, "Eu abro mão", na qual

torcedores de todo o país terão a chance inédita de
deixar gravadas os palmas de suas mãos nos muros
do estádio São Januário. A mobilização faz parte do
movimento que relembra a recusa do time carioca em
demitir seus jogadores negros, mulatos e de origem
pobre, no início dos anos 1920, e também é tema da
nova Camisa 3 do clube, fornecida pela Penalty.

Para este tipo de campanha, é preciso coragem,
tanto da agência para propor quanto do cliente para
analisar a aceitar levar o projeto à frente, acreditando
ser uma ação relevante para o consumidor. No caso
da Penalty, acreditar foi fundamental e proveitoso:
"Foi sensacional. Os resultados superaram
expectativas |á altas, graças ao envolvimento proposto
pelo clube, marca e torcida, todo esforço em construir
a ação. E a certeza de estar escrevendo parte da
história do clube, e não apenas uma jogada de
marketing", aponta Leandro Ramiro, gerente de
marketing da marca.

Mesmo quando a guerrilha envolve uma verba
maior do que a usual, ela pode ser uma escolha
adequada, já que envolve valores intangíveis de uma
marca junto ao consumidor, "Provamos que é mais
eficaz. Já fizemos muitas ações de guerrilha com
orçamentos elevados e provamos que valeu muito
mais a pena do que usar os meios tradicionais, pela
repercussão gerada" , indica André, da Torke.
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Text Box
Fonte: UseFashion journal, São Leopoldo, ano 8, n. 89, p. 45-49, jun. 2011. 




