
M A R K E T I N G P O R T I C I A N A W E R N E C K

JOGADA
UM SIMPÁTICO CASAL DE TU-

RISTAS, EM UMA ESQUINA DE
NOVA YORK, PEDE A UM
RAPAZ, QUE PASSA POR ALI,

QUE TIRE UMA FOTO. AO PEGAR NA MÁ-
QUINA, O RAPAZ PERCEBE NA REALIDADE,
QUE SE TRATA DE UM CELULAR E, ANTES
DO CLIQUE, DÁ UMA OLHADA GERAL NA
NOVIDADE E FICA BEM IMPRESSIONADO
COM o NOVO DISPOSITIVO. Assim, sem
ser percebida pelos consumidores, foi
a ação de marketing da Sony Ericsson
para o lançamento de seu primeiro ce-
lular com câmera fotográfica. Os tu-
ristas eram atores profissionais contra-
tados pela empresa para gerar a comu-
nicação viral.

Numa cafeteria americana com
boa afluência de jovens, um video-
gamer em frente ao laptop usa uma
luva, no lugar do controle, para co-
mandar seus passos, pulos e tiros.
Enquanto passam ao largo, alguns
freqüentadores do local ficam curio-
sos em relação ao novo apetrecho.
Um ou outro se posiciona atrás do ra-
paz para vê-lo manusear a luva, per-
gunta sobre onde comprou e até pede
para experimentar um pouquinho. O
videogamer, solícito, não só empresta
seu brinquedinho por alguns minutos
como pede o e-mail do interessado
para enviar mais informações sobre o
produto. Dessa vez, o ator-gamer foi
a contratado para o lançamento da
luva de realidade virtual P-5, com
direito a gritos como "uau, que
máximo", "parece que estou dentro
do jogo", dentro da cafeteria, cha-
mando a atenção de consumidores
potenciais de artigos hi-tech.

Em outro lugar, num bar ameri-
cano, uma mulher sozinha fuma. Um
rapaz se aproxima, puxando papo, e ela
oferece um cigarro. Novamente, a cena,
perfeitamente suscetível de acontecer,
era na realidade a estratégia de lança-
mento de uma nova marca de cigarros,
e a mulher, uma modelo - várias
profissionais assim foram contratadas
para estar em diversos bares e gerar
comentários sobre o novo produto.

Em nenhum dos três casos, os
verbos "vender" ou "comprar" foram
mencionados. Mas não foi por falta
dessas palavras que os produtos e as
marcas deixaram de ganhar mercado.
E o marketing invisível ou "underco-
ver marketing" como é também co-
nhecido. No dicionário "Aurélio", in-
visível é aquilo que não se pode ver, de
que não se tem conhecimento, que se
esconde, não se deixa ver. Já na versão
americana, undercover significa dis-
farçar. E o ato de encobrir, ocultar,
mascarar, dissimular, ou ainda, vestir
de modo que não se conheça.

Questões vernáculas à parte, é
assim que as marcas entram em con-
tato com o público-alvo, sem alvoroço
e alarde, passando ao largo, mas dei-
xando suas pegadas. "No atual estágio
do mundo, em que as pessoas não têm
tempo, não querem ser abordadas ou
invadidas pelas empresas, têm plena
consciência do valor de seu tempo, são
seletivas e morrem de medo das pes-
soas que não conhecem, o marketing
invisível passa a ter uma importância
extraordinária", afirma Francisco Ma-
dia, diretor-presidente do Madia
Mundo Marketing.
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c l i e n t i v i d a d e - M A R K E T I N G

CONSUMIDORES BLINDADOS
Nunca houve tantas ferramentas

de marketing e técnicas de aproxima-
ção. E nunca o consumidor se fechou
tanto para estas investidas. Poucas
pessoas abrem mala-direta, lêem pop-
up, outdoor ou aceitam conversas
mais demoradas com o televendas. O
consumidor vestiu uma armadura
blindada e as empresas não conse-
guem penetrá-la.

No Brasil recentemente, essa mo-
dalidade de comunicação e vendas
ganhou um interessante represen-
tante. A agência de marketing de
guerrilha Espalhe tem como proposta
fazer um barulho diferente. Seus pro-
fissionais querem furar o congestiona-
mento do mercado, no qual milhares
de produtos gritam por atenção e po-
sicionar a marca ali, na rua, lado a lado
com seu consumidor. "Para vencer

em

A todo momento estamos
expostos à tentativa de comunicação
de uma marca. Na propaganda de
jornal, relógio de rua, spot de rádio,
porta do banheiro em um
restaurante, pop-up, mala-direta,
telemarketing, spam, intervalo da
novela, panfleto distribuído no sinal,
painéis gigantes em prédios etc..
Chega uma hora em que não
prestamos mais atenção em nada.

• Em 2004, os Correios brasileiros
registraram o envio de 487 milhões
de peças de marketing direto.
/ São quase 39 mil cartazes
espalhados pelo Brasil, segundo a
Central de Outdoors (que possui
adesão de 65% do mercado legal de
exibidores).

Todos os dias,circulam pela
internet 77 bilhões de e-mails. Pelo
menos metade disso é mensagem
comercial indesejada, os spams.

essa guerra, nós utilizamos as armas
de guerrilha: agilidade, ousadia e sur-
presa", explica Gustavo Fortes, diretor
da Espalhe.

Publicitário há 14 anos, ele co-
nheceu o marketing de guerrilha, do
qual o marketing invisível é uma das
garras, quando trabalhou em Londres
durante a bolha da internet. "Esse tipo
de estratégia se revelou um ótimo mé-
todo não convencional para se fazer
notar com pouco recurso", diz. No
momento, a Espalhe trabalha para a
fabricante de embalagens longa-vida
Tetra Pak, em uma campanha para o
lançamento do Tetra Prisma - uma
embalagem prática, que não precisa de
canudo e geradora do comportamento
"drink and go". Direcionada principal-
mente aos jovens, a nova embalagem
mereceu uma tática bastante original.

Primeiro, foi definida uma ativi-
dade esportiva que tivesse identifica-
ção com o produto. A escolha recaiu
sobre o streetball, basquete de rua sem
regras e com direito a muitas mano-
bras. O esporte é bastante difundido
nos Estados Unidos, mas com poucos
adeptos no Brasil. Depois, criou-se
uma lista on-line de pessoas com in-
teresse comum no serviço de comuni-
dades virtuais Orkut. Por outra ação
na internet, a equipe criou um blog
(www.streeballbrasil.com.br), que ser-
viu para convocar jogadores para uma
seletiva de onde saiu o time oficial da
marca batizado com o mesmo nome
da embalagem, Tetra Prisma.

Atualmente, esse time, com joga-
dores altamente carismáticos, se reúne
para os treinos semanalmente em
grandes parques paulistas - entre eles
o Ibirapuera, onde qualquer tipo de
publicidade é proibida. Com jogadas,
fintas, dribles e malabarismos com a
bola o grupo chama a atenção de ou-
tros jovens freqüentadores do parque
durante os jogos contra equipes con-
vidadas ou montadas no local para
o desafio.

No final dos jogos, cada jogador
do Tetra Prisma, devidamente unifor-

mizado, distribui bebidas - que esta-
vam guardadas num cooler refrige-
rado - para o time adversário, torce-
dores e espectadores - que chegam às
dezenas. "Eles bebem nas novas
embalagens, usam o uniforme, difun-
dem a marca, sem parecer uma ação
promocional", assume Gustavo. A
Tetra Pak arca com as despesas do
time, inclusive do técnico. No blog,
totalmente estilizado com a cara do
time Tetra Prisma - e não do produto
- os fãs do esporte encontram dicas de
jogadas, vídeos, fotos, links, caricatu-
ras dos ballers - como são chamados
os jogadores -, calendário dos treinos
e trocam informações sobre o esporte.

Ao contrário da propaganda tradi-
cional que tenta impingir conceitos ao
consumidor, a ação da empresa captu-
rou a atenção do público e trouxe os
consumidores até o produto, tudo de
forma interativa e espontânea. "Abri-
mos um canal de comunicação direto
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com eles e o projeto está gerando
boca-a-boca sobre a marca e mídia es-
pontânea", revela Eduardo Eisler, di-
retor de desenvolvimento de negócios
da Tetra Pak. Só no mês de maio, as
duas maiores emissoras de televisão
brasileiras cobriram os jogos do Tetra
Prisma. "O legal é que um conta para
o outro sobre a novidade, coloca a
marca em evidência, torna o produto
conhecido. Se ele vai comprar ou não,
ele decide depois", diz Fortes.

Assim como nas demais ferra-
mentas de comunicação em marke-
ting, o sucesso do marketing invisível
dependerá da qualidade de sua rea-
lização. Quanto mais relevante, per-
tinente e adequado for ao ambiente,
contexto e pessoas em que se inserir,
maiores as chances de sucesso, dizem
os especialistas.

ESPALHAR E CRESCER
No mundo off—line, o marketing

invisível ganha ainda mais espaço. Para
divulgar o lançamento do livro "Des-
vendando os Quadrinhos", Milton
Mira, presidente da editora M.Books,
quis sair do tradicional e-mail marke-

ting, mala-direta e anúncio em jornal.
Ele também usou a comunidade vir-
tual Orkut para criar um grupo de
interesse sobre aficionados em quadri-
nhos. Em pouco tempo, a comunida-
de começou a ganhar corpo e nas
mensagens trocadas entre os membros
e amigos virtuais, um funcionário da

editora revelava que um novo livro
sobre o tema tinha sido lançado.

A informação se espalhou e as ven-
das do livro começaram a crescer. "Não
posso dizer qual o retorno sobre essa
ação até porque em nenhum momento
dizemos que nós somos da editora. O
interessado naquela informação terá de
ir até uma livraria", diz. "Nós conse-
guimos o mais difícil, que era chegar
nessa comunidade e informar sobre o
lançamento", explica Mira.

Mas há casos em que o marketing
invisível invade as fronteiras da ética.
O programa "60 Minutes", exibido
pela CBS, demonstrou essa prática, re-
provando suas táticas, quando flagrou
empresas americanas que infiltravam
seus funcionários em chats, comunida-
des e afins na internet, para falar bem
de um filme, incentivando a visita ao
cinema. Quem está do outro lado, fica
feliz com a dica e acaba confiando nu-
ma "opinião" comprada. Na realidade,
não é seu amigo quem está teclando,
mas sim um vendedor disfarçado. Pro-
vando" que mesmo nas táticas mais ori-
ginais, há sempre os limites. Cabe aos
profissionais de marketing lembrar que
a aptidão principal dessa atividade é o
bom-senso.
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