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Marketing de guerrilha tem pouco custo, mas é controverso. 
 
Ambulantes que vendem champanhe e jóias preciosas, paparazzi que fotografam pedestres 
comuns, jovens que usam celulares para registrar fatos na cidade. Perante o excesso de 
informação nos meios de comunicação de massa, ações inusitadas se tornaram formas de divulgar 
produtos e serviços, dando forma aos que os publicitários passaram a definir como marketing de 
guerrilha. Mas se, no primeiro momento, as ações chamavam a atenção, o feitiço pode se virar 
negativamente contra o feiticeiro, alertam executivos da área.  
 
Uma ação recente nos Estados Unidos resultou em reflexos negativos para a empresa. A US 
Cellular, operadora de telefonia móvel, colocou homens com o rosto pintado de azul dentro de 
vagões ou em estações de trem em Chicago, falando alto no celular. Eles carregavam mochilas 
onde se lê "fale até não agüentar mais, com US Cellular", mas os passageiros que se sentiam 
incomodados e reclamaram em blogs na internet. 
 
Determinar um limite para ações deste tipo, contudo, não é fácil. Para o professor Marcelo Boschi, 
da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-Rio), o limite é dado pela sociedade que 
recebe a propaganda. "Toda ação de marketing é ofensiva, pois entra sem pedir licença. Assim, 
diferentes sociedades têm diferentes reações. As empresas devem ter atenção para evitar que a 
marca tenha sua imagem arranhada por ações mal recebidas pelo público", conta Boschi.  
 
Executivos de marketing concordam que as ações chamadas de marketing de guerrilha são uma 
boa opção para impactar os consumidores, mas não devem ser usadas isoladamente, nem de 
forma invasiva. Responsável pelas campanhas da Vivo, Klabin Segall e Warner Channel, Gustavo 
Fortes, publicitário da Espalhe, agência focada no marketing de guerrilha, explica que o principal 
objetivo é estimular o boca-a-boca e a mídia espontânea. 
 
Boca-a-boca foge ao controle do anunciante  
 
"A diferença para a mídia paga é que esta pode ser controlada pelo anunciante. Já a ação de 
guerrilha busca estimular o boca-a-boca. A questão é que, sem controle do anunciante, a ação 
pode tomar rumos positivos ou negativos", analisa Fortes. Um exemplo de ação produzida pela 
Espalhe foi o lançamento da nova temporada do seriado americano The O.C., exibido no Brasil e 
Argentina pelo canal a cabo Warner Channel, que retrata o estilo de vida de jovens ricos da 
Califórnia. Para comunicar a nova temporada, a Espalhe e a Warner colocaram vendedores 
ambulantes nas praias nas cidades argentinas de Pinamar e Cariló e nas praias paulistanas de 
Maresias, Camburi, Juqueí e Ubatuba. No lugar de picolés, coco, bronzeador e cerveja, eram 
vendidos sandálias e óculos italianos, caviar russo, champanhe francês e colares de diamantes, 
com escolta de seguranças de terno e gravata. "Queríamos passar o clima da série para o 
balneário", explica Fontes. 
 
O vice-presidente de Marketing do Warner Channel, David Rios, comemora os resultados. Usando 
a estratégia de marketing de guerrilha pela primeira vez, o executivo acredita na eficácia da ação. 
"O Warner Channel visa a apresentar sua programação de maneira diferenciada. Nada funciona 
melhor do que o inusitado e o inédito para despertar a atenção e impactar a audiência". 
 
A Motorola já faz uso das estratégias de guerrilha como parte de suas campanhas. As ações 
sempre estiveram inseridas no contexto das campanhas. Segundo Adriana Lotaif, da equipe de 
marketing da empresa, as ações inusitadas integram uma aproximação de 360 graus, ou seja, 
cobrem todos os canais de contato com o consumidor, da televisão ao ponto de venda. "Em maio 
de 2005, para a campanha do celular E398, o comercial veiculado mostrava um rapaz carregando 
um aparelho de som que virava celular ao tocar.  



A partir do filme, contratamos pessoas para passear na praia com aparelhos iguais aos do filme. 
Outra ação foi estender um tapete preto e branco na frente do Shopping Iguatemi de São Paulo. 
Todos que passavam na faixa eram "perseguidos" por atores vestidos de fotógrafos de moda, 
como se fosse um desfile, no lançamento da coleção "Moto à porter"", exemplifica Adriana. Ainda 
no setor de telecomunicações, a operadora de telefonia móvel Vivo usou o marketing de guerrilha 
na divulgação do Moblog, serviço que permite ao usuário criar um site pessoal onde fotos tiradas 
com os celulares podem ser postadas (enviadas pelos próprios aparelhos ou pela internet) e 
compartilhadas com os amigos.  
 
Para apresentar o novo serviço aos clientes, a operadora colocou 40 jovens universitários munidos 
de celulares com câmeras para fotografar situações relacionadas a moda, tecnologia, cultura, 
cidade. O retorno, segundo Gilberto Dallaroza, gerente de Messaging da Vivo foi muito bom. "Em 
seis meses, já contabilizávamos 60 mil pessoas com páginas e 70% das postagens feitas pelo 
celular. A informação chega às pessoas através de alguém do seu grupo, com mais credibilidade", 
afirma Dallaroza. Segundo Boschi, professor da ESPM-Rio, a relação entre o custo e o benefício é 
a principal vantagem das ações inusitadas. "O limite está entre a oportunidade e o oportunismo 
das agências. Em geral, as ações têm baixo custo e muita visibilidade, pois o boca-a-boca se 
espalha facilmente", explica. 
 
Resposta vem no aumento das vendas  
 
Ações de marketing de guerrilha também fazem vender, principalmente quando se trata de 
lançamentos. Foi pensando nisto que a construtora Klabin Segall criou a campanha "Eu sou da 
Lapa", para divulgar um empreendimento residencial no reduto da noite do Centro carioca. O 
principal desafio era convencer os compradores em potencial que o bairro da Lapa, no centro do 
Rio de Janeiro, seria também uma boa opção residencial. "O Cores da Lapa é um produto 
residencial pleno, mas faltava mostrar aos consumidores que a Lapa é um bairro bom para se 
morar. Com a campanha, a comunidade abraçou a idéia. As unidades foram vendidas em duas 
horas", afirma Marcella Carvalhal, gerente de Marketing da Klabin Segall.  
 
A campanha "Eu sou da Lapa" foi feita nos moldes de outras campanhas de valorização de 
cidades, como "I love New York". Gustavo Fontes, da Espalhe, também foi responsável por esta 
campanha. "A frase escolhida é forte e ajudou a quebrar um preconceito que existia em relação a 
morar na Lapa. Fizemos um patrocínio de guerrilha, associando a imagem de cariocas conhecidos 
da população local ao empreendimento", explica Fontes. "A idéia era contagiar a cidade com o 
movimento", diz Marcella. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 2 mar. 2006, Gerência, p. B-8. 


