
A Estratégia do Marketing de Guerrilha como ferramenta para pequenas e médias 
empresas. 
 
Pequenas e Médias Empresas podem utilizar do Marketing de Guerrilha como instrumento de 
ampliação de sua marca, de maneira simples e a custo baixo. 
 
Em um mercado consumidor, existem várias estratégias que influenciam no fortalecimento da 
marca de pequenas e médias empresas, principalmente quando estas estão em processo de 
crescimento. As lojas varejistas estão cada vez mais pesquisando novas formas de atrair e 
fidelizar clientes para adquirirem seus produtos. Em seus estudos, KOTLER (2006, p 512) diz 
que "Os varejistas utilizam uma grade gama de ferramentas de comunicação para gerar 
tráfego e compras nas lojas. Publicam anúncios, fazem liquidações, distribuem cupons de 
descontos, promovem programas de fidelidade, oferecem amostras de alimentos nas lojas e 
cupons nas prateleiras ou caixas. Todo varejista deve utilizar ferramentas de comunicação que 
apoiem e reforcem o posicionamento da sua imagem.[...] 
  
Com esta afirmação, pode – se constatar que a criatividade e a inovação são características 
fundamentais da atualidade para encantar clientes. Diariamente vê – se lojas cada vez mais 
especializadas neste segmento, como por exemplo, no atendimento personalizado, 
estabelecimento com boa climatização e músicas que remetem ao estilo da loja, vendedores 
cordiais e dispostos a se tornarem verdadeiros amigos dos clientes, anotando em seus 
controles internos nome, telefone, email, perfil do facebook, e demais informações necessárias 
para alimentar seus bancos de dados. São pequenas ações que, verdadeiramente, encantam o 
cliente, fidelizando – o. 
  
Para conseguir atrair e fidelizar clientes, é necessário tirá – los da rotina e surpreendê – los 
com algo diferente. Estudos apontam que o cliente só gasta seu dinheiro por impulso se for 
pego pelo "calcanhar" da emoção. Logo, a ordem é fazer um convite de compra, ao invés de 
um anúncio de venda. 
  
Uma tática que propicia este tipo de "experiência" é o Marketing de Guerrilha, que tem em seu 
nome uma menção à guerrilha militar, no sentido de que, uma guerrilha, é um grupo militar 
mais fraco, que carece de equipamento e treinamentos adequados, e precisa lutar com uma 
equipe mais forte e preparada, mas que tem o apoio de populações que os ajudam e os 
defendem de ataques – surpresa do inimigo. Trazendo esta ideia para o marketing, temos 
como guerrilheiros as pequenas e médias empresas, que não possuem uma boa estrutura de 
marketing, o inimigo como as grandes empresas e seus grandes investimentos em 
propagandas, e a população que apoia e ajuda como os clientes. PARLATORE (2011) compara 
as teorias deste modelo de marketing com o que está no livro de Sun Tzu, "A Arte da Guerra", 
aonde é mostrado estratégias de pequenas tropas militares para ganhar de grandes grupos. 
Em seus estudos ele diz que 
  
"As pequenas e médias empresas devem usar o Marketing de Guerrilha no sentido de entrar 
em nichos onde podem ser melhores que as grandes, pelo fato de serem mais flexíveis e de 
focarem melhor em um determinado segmento." 
  
De maneira resumida, o marketing de guerrilha consiste em utilizar meios baratos de chamar a 
atenção dos clientes para suas lojas, a fim de encantá – los e fazer deles "fortes aliados" na 
busca pela fidelização. 
  
Paulo Sérgio Quartiermeister, diretor do Centro de Inovação e Criatividade da ESPM (Escola 
Superior de Propaganda e Marketing) afirma que 
  
"Quem manda no Marketing de Guerrilha é a criatividade. É óbvio que precisa de todo um 
processo, como um bom planejamento para executar, mas não adianta nada se não houver 
atividades criativas. O Marketing de Guerrilha é bom senso" 
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Através de pesquisas foi encontrada uma "receita de bolo" para executar um bom marketing 
de guerrilha. Jay Conrad Levinson, autor do livro Guerrilla Marketing For The New Millenium 
apresenta cinco passos para o sucesso neste tipo de estratégia. Abaixo segue: 
  
"1ª) Encontre o que o produto ou serviço tem que condiz com o interesse dos 
consumidores e que faz você vendê-lo. 
  
2ª) Evidencie os benefícios do produto ou serviço, e apresente-os de maneira 
plausível e possível. 
  
3ª) Chame a atenção do consumidor para o produto e motive-o a ter uma atitude. 
  
4ª) Tenha certeza de que a mensagem é repassada claramente e que o público a 
entende de maneira correta. 
  
5ª) Atente para que a ação de marketing de guerrilha seja integrada com a 
estratégia criativa da empresa." 
  
Pode – se perceber que esta estratégia de marketing é uma das mais viáveis para as PMEs, 
uma vez que o grande esforço está concentrado na inovação e na criatividade das abordagens, 
qualidades estas que podem ser extraídas através de sessões bem executadas de geração e 
seleção de ideias, como por exemplo, um brainstorming. 
 
Fonte: Administradores. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/a-estrategia-do-
marketing-de-guerrilha-como-ferramenta-para-pequenas-e-medias-
empresas/65171/>. Acesso em: 7 ago. 2012. 
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