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RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar a emergência de novas estratégias publicitárias que buscam 

suprir a necessidade de maior aproximação e interação entre empresas, produtos, marcas e 

consumidores, comunicação dificultada, sobretudo, pelo ambiente hipermidiatizado da sociedade 

contemporânea, com mercados saturados de bens direcionados a públicos cada vez mais 

segmentados. Dentre as novas estratégias, identificadas e exemplificadas por meio de uma 

pesquisa exploratória, o trabalho privilegia o marketing de guerrilha, demonstrando, por meio de 

um estudo teórico, que se trata de uma alternativa de baixo custo, capaz de despertar a atenção do 

consumidor e envolvê-lo emocionalmente de uma forma que a publicidade convencional já não 

consegue, representando, assim, uma valiosa estratégia complementar dos planos de comunicação 

de pequenas e grandes empresas. 

 

Palavras-chave: saturação midiática; publicidade; novas estratégias publicitárias; marketing de 

guerrilha.  
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INTRODUÇÃO 

 

O século XX testemunhou profundas transformações que moldaram os mais variados aspectos da 

sociedade contemporânea. Em primeiro lugar, o fordismo, modelo baseado na produção em larga 

escala de produtos padronizados para mercados de massa, foi gradativamente substituído pelo 

que David Harvey (2003) denomina regime de acumulação flexível, possibilitando a fabricação, 

economicamente viável, de lotes menores de produtos variados para inúmeros e pequenos nichos 

de mercado. Iniciou-se, então, uma gradual transição da economia de mercados de massa para a 

de mercados de nicho.  

Outra importante transformação ocorrida no último século foi a intensificação do processo de 

expansão global do capitalismo, graças ao desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação, juntamente com a adoção de políticas neoliberais e flexibilizações de leis 

trabalhistas realizadas na maioria dos países do globo. Como consequência, observou-se o 

surgimento de megacorporações e marcas globais, tanto de bens de consumo, quanto de 

comunicação, bem como o desenvolvimento de mercados extremamente complexos e 

competitivos.  

Os avanços nas técnicas de produção, juntamente com a consequente expansão e a 

competitividade dos mercados globalizados, ocasionaram a emergência de mercados mais 

segmentados e uma intensa multiplicação da oferta de bens de consumo, praticamente idênticos 

entre si. Desta forma, aumentam os investimentos em ações de branding e comunicação, 

sobretudo a publicitária, a fim de conferir aos produtos diferenciais simbólicos e alimentar 

constantemente a criação de necessidades de consumo. A formação de grandes conglomerados 

midiáticos, que construíram megaestruturas globais com enorme capacidade de difusão e 

ramificaram suas operações em todos os canais possíveis em busca de maiores audiências, a 

partir do fim do século XX, resultou em uma intensa multiplicação de suportes midiáticos, 

prontos para servirem à crescente necessidade de comunicação das empresas. Como resultado, 

temos um ambiente social hipermidiatizado e uma enorme proliferação da geração de conteúdos 

midiáticos e publicitários, que se fizeram onipresentes na vida do cidadão contemporâneo. O 
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consumidor encontra-se imerso em uma verdadeira poluição midiática, o que torna cada vez mais 

difícil para os publicitários estabelecerem uma comunicação eficaz com o mesmo.  

Além disso, a tendência à hipersegmentação dos mercados de consumo provoca uma alteração 

nas próprias necessidades de comunicação de marcas e empresas com seu público-alvo. O que 

observa-se, atualmente, é uma crescente demanda de comunicação mais direcionada a públicos 

cada vez mais específicos – uma realidade oposta àquela do predomínio dos mercados de massa, 

em que as marcas tinham suas necessidades de comunicação geralmente supridas pela 

publicidade convencional, veiculada na grande mídia.  

Neste contexto de fragilidade da publicidade convencional, o presente trabalho se propõe a 

analisar a emergência de novas estratégias publicitárias, como a criação de aplicativos para 

dispositivos móveis, participação de marcas em redes sociais, marketing de busca e etc., com 

destaque para o marketing de guerrilha, visando compreender como estas ações buscam 

responder às atuais necessidades de comunicação entre empresas e consumidores. Para isso, 

analisaremos se estas novas estratégias são, de fato, capazes de promover uma maior 

aproximação, envolvimento e interação com o consumidor, e se representam alternativas menos 

custosas e eficazes quando se trata de atingir públicos segmentados, de forma a auxiliar a 

publicidade convencional na conquista do consumidor contemporâneo. 

Para tanto, no Capítulo 1, conforme concepções apresentadas por David Harvey (2003) e Naomi 

Klein (2006), entre outros autores, buscamos contextualizar a atual configuração dos mercados de 

bens nas sociedades ocidentais, saturados de produtos similares e cada vez mais direcionados a 

públicos específicos. Além disso, abordamos a hipermidiatização da sociedade e o excesso de 

mensagens que nela circulam, com base nas teorias de Dênis de Moraes (2001), Semprini (1995; 

2006) e Klein (2006). Desta forma, procuramos elucidar os principais fatores que desencadearam 

a procura por novas estratégias publicitárias. 

No Capítulo 2, desenvolvemos uma reflexão sobre a publicidade, fundamentada por teóricos 

como Jean Baudrillard (2000), Daniel Bougnoux (1994), Pyr Marcondes (2002), Joan Ferrés 

(1998) e Sal Randazzo (1997), dentre outros, evidenciando seu importante papel na sociedade de 

consumo e suas constantes adaptações às mudanças culturais e às necessidades de mercado ao 

longo do tempo. Em seguida, abordamos rapidamente algumas novas estratégias publicitárias, 
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como a criação de aplicativos para smartphones e outros dispositivos móveis, a participação das 

marcas em redes sociais, marketing de busca e marketing de experiência, exemplificando-as com 

casos de grandes marcas e demonstrando sua capacidade de promover uma maior aproximação e 

interação com o consumidor. 

Por fim, no Capítulo 3, nos aprofundamos no Marketing de Guerrilha, tema central do presente 

estudo. Utilizando os fundamentos teóricos de Francisco Cavalcante (2003), Jay Conrad 

Levinson (2004), Jack Trout e Al Ries (1989), além da Guerrilhapédia, plataforma wiki criada 

pela agência Espalhe, para reunir informações sobre o Marketing de Guerrilha, apontamos a 

origem do termo e evidenciamos sua evolução para um conceito, sobretudo, promocional, como 

uma ferramenta que, por meio de ações ousadas e inusitadas, visa conquistar a atenção do 

público, gerar boca a boca entre os consumidores e obter mídia espontânea, a um custo muito 

inferior ao que a publicidade convencional demandaria para atingir o mesmo público. 

Prosseguimos para a descrição dos princípios desta estratégia - a criatividade e a utilização de 

mídias alternativas - bem como de seus objetivos - a geração de mídia espontânea e de boca a 

boca, além da segmentação do público-alvo - desenvolvidos de acordo com as concepções de Al 

e Laura Ries (2002), Seth Godin (2003), entre outros autores, para então abordarmos as principais 

ferramentas utilizadas pelas agências de guerrilha, exemplificando-as com casos de marcas 

globais a locais, a fim de demonstrar como o marketing orientado para essa ação vem se 

posicionando no mercado publicitário como uma importante estratégia de baixo custo e de 

complementação da publicidade convencional, impactando e envolvendo o público de uma 

maneira que esta, muitas vezes, já não consegue. 
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1. SOCIEDADE HIPERMIDIATIZADA E PÚBLICO CONSUMIDOR 

1.1. Globalização e mercado de bens na sociedade contemporânea midiatizada 

Conhecer a evolução do capitalismo no último século é de suma importância para compreender a 

configuração dos atuais mercados de bens ocidentais, altamente complexos e competitivos, além 

da hipermidiatização da sociedade – características que desencadearam a emergência de novas 

estratégias de comunicação.  

Segundo Harvey (2003), o século XX testemunhou a transição de um sistema de produção 

fordista, extremamente rígido e voltado para mercados de massa, para o que ele chama de regime 

de acumulação “flexível”: um sistema marcado pela flexibilização da produção e pela orientação 

para a identificação de mercados de nicho, ou seja, para subsegmentos de mercado, com grupos 

de consumidores mais estritamente definidos que procuram por um mix de benefícios distintos. 

(KOTLER;KELLER, 2006)  

O fordismo das linhas de montagem altamente eficientes teve como principal contribuição ao 

capitalismo a configuração de uma nova organização da produção e, por consequência, do 

consumo. Ou seja, a produção em massa significou padronização de produtos e consolidação do 

consumo de massa (HARVEY,2003), ocasionando toda uma mudança no próprio modo de vida 

da população. É nesse cenário, inclusive, que se desenvolvem os meios de comunicação de 

massa, cuja eficiência na divulgação de produtos e serviços, também pensados para a massa, é 

inquestionável. 

O sistema econômico capitalista sempre teve como característica fundamental sua expansão, uma 

vez que seu principal objetivo é a obtenção de lucro – e sabe-se que a única forma de garantir 

lucros crescentes é por meio da conquista de novos mercados. Sendo assim, grandes corporações, 

dos países capitalistas desenvolvidos, avançaram pelo globo em busca de mercados externos para 

superar os limites da demanda interna, e claro, também com o propósito de evitar novas crises de 

superprodução, como a da década de 1930. Ainda segundo Harvey (2003, p.131), “o progresso 

internacional do fordismo significou a formação de mercados de massa globais e a absorção da 

massa da população mundial fora do mundo comunista na dinâmica global de um novo tipo de 

capitalismo”. Estava formado assim um grande mercado global dominado pela ideologia do 
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consumo e pela abundância de produtos massificados. O padrão de vida da maioria da população 

dos países desenvolvidos se elevou, o que também contribuiu para um equilíbrio entre produção e 

demanda. 

Mas o fordismo vinha sendo gradativamente substituído por um modelo mais flexível de 

economia, sendo que a recessão de 1973, de acordo com Harvey (2003), marcou a intensificação 

deste processo de transição do modelo fordista para o regime de acumulação flexível. O fato é 

que o único instrumento flexível do fordismo para manter a economia estável era a política 

monetária - e a impressão de moeda foi utilizada de forma indiscriminada para tal fim, até que a 

consequente onda inflacionária, juntamente com o aumento do preço do petróleo, desencadearam 

uma grande crise do sistema e frearam a até então crescente expansão capitalista. 

Neste contexto,  

A mudança tecnológica, a automação, a busca de novas linhas de produtos e 

nichos de mercado, a dispersão geográfica para zonas de controle do trabalho 

mais fácil, as fusões e medidas para acelerar o tempo de giro do capital passaram 

ao primeiro plano das estratégias corporativas de sobrevivência em condições 

gerais de deflação. (HARVEY, 2003, p.137) 

É assim que a economia de massa começa, pouco a pouco, a ser substituída pela economia de 

nicho. A flexibilização dos sistemas de produção permitiu a fabricação de produtos variados e em 

menor escala, sem perder a rentabilidade. Desta forma, tornou-se possível atender a uma gama 

bem maior de preferências, em um mercado essencialmente heterogêneo, mas até então visto 

como uma massa uniforme. Preferências distintas sempre existiram entre os consumidores, mas 

não eram contempladas pelo rígido sistema fordista de produção, homogênea e em larga escala. 

O capitalismo adquire então um poder muito maior de criação de necessidades de consumo, já 

que torna-se capaz de produzir de acordo com a demanda. A fragmentação da produção e dos 

mercados consumidores ocasionou também uma segmentação dos meios de comunicação, agora 

também voltados para mercados mais específicos. 

Além disso, o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação possibilitou a 

intensificação do processo de expansão global capitalista. A comunicação via satélite e a queda 

dos custos de transporte tornaram extremamente viável a expansão geográfica das companhias, 

proporcionando inclusive a exploração de mão de obra mais barata em países subdesenvolvidos, 
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graças à flexibilização das leis trabalhistas nestas regiões. Outros fatores facilitadores da 

globalização foram a adoção de políticas neoliberais e a desregulamentação das economias 

nacionais por parte dos países que buscavam se ajustar aos mandamentos da globalização e do 

grande capital.  

Portanto, com menos barreiras burocráticas, políticas, tecnológicas e financeiras a enfrentar, as 

grandes empresas capitalistas puderam expandir seus negócios a todos os cantos do planeta, em 

busca de novos mercados e, assim, conseguir maiores lucros. Tal conjuntura possibilitou, pela 

primeira vez na história, o surgimento de megacorporações e marcas globais, tanto de bens de 

consumo, quanto de comunicação. E ocasionou também a formação de mercados extremamente 

complexos e competitivos. Apesar de o sistema não estar mais focado na produção de bens 

homogêneos para consumo de massa, observa-se atualmente mercados segmentados, porém 

repletos de produtos praticamente idênticos entre si, em termos de qualidade e tecnologia de 

produção. É fato que hoje o maior diferencial entre os produtos está na marca. 

Segundo Klein (2006), foi com base nesse fenômeno que as megacorporações globais como Nike 

e Intel perceberam que, graças a todas as facilidades proporcionadas pela globalização, poderiam 

delegar a produção de seus produtos a terceiros e focar seus negócios na criação de imagens de 

marca. E foi a mudança de um mercado de produtos para um mercado de marcas que trouxe à 

tona a crescente importância do branding e da comunicação nos dias atuais. 

Em suma, a transição de poucos mercados de massa para inúmeros mercados de nicho ocasiona 

uma intensa multiplicação da oferta de bens e serviços, e a consequente saturação de mercados. 

Acompanhando tal fenômeno e graças a grandes avanços tecnológicos, a indústria de 

comunicação também multiplicou sua oferta de suportes e produtos, a fim de atender à demanda 

de comunicação da enorme quantidade de marcas disputando a preferência do consumidor em 

mercados altamente complexos, competitivos, segmentados e compostos por produtos cada vez 

menos diferenciados entre si. Tem-se então uma sociedade marcada pela saturação, tanto de bens 

de consumo, quanto de mensagens midiáticas.  

 

 



12 

 

 

1.1.1. Aumento da oferta de bens e saturação de mercados 

Como já mencionado, a consolidação de um modo de produção capitalista e sua expansão em 

nível planetário criou um ambiente de mercados extremamente desenvolvidos, complexos e 

competitivos. A competitividade, por sua vez, levou as empresas à busca incessante de melhorias 

na produção e lançamento de novas categorias de produtos, ocasionando um vertiginoso 

crescimento da oferta de bens nos mercados globais. Outros fatores que colaboraram para o 

crescimento da oferta de consumo foram, segundo Semprini (2006, p.40), “o aparecimento de 

novas tecnologias, a necessidade de encontrar novos mercados e a pressão comercial típica da 

lógica de distribuição dos grandes hipermercados”.  Semprini explica a questão da proliferação 

de mercadorias ao afirmar que o consumidor enfrenta 

una multiplicación interproducto, caracterizada por um sinfín de réplicas más o 

menos similares del mismo producto, y a una multiplicación intraproducto, 

caracterizada por la proliferación de variaciones infinitas sobre um mismo 

producto que se opera multiplicando los sabores, los formatos o ampliando lãs 

gamas. (1995, p.25)  

 

O autor evidencia que a multiplicação da oferta de bens não se dá somente em termos 

quantitativos, ou seja, por sua produção sempre crescente, mas sobretudo pela similaridade entre 

eles - Nike, Adidas, Reebok e concorrentes lançam cada vez mais modelos de calçados que se 

diferenciam muito pouco, a não ser pelos atributos específicos de cada uma das marcas. Assim, o 

que ocorre é uma proliferação qualitativa da oferta, afetando diretamente a natureza dos produtos. 

Ou seja, um mesmo produto-base se desdobra em um leque de versões diferenciadas, como é o 

caso de iogurtes, com incontáveis sabores diferentes, alimentos com diversos níveis calóricos, 

modelos de tênis com inúmeras opções de cores, etc. A Havaianas representa um ótimo exemplo 

de aumento quantitativo e qualitativo da oferta de uma mesma marca. Quando lançada em 1962, 

a Havaianas ostentava apenas um modelo disponível no mercado. Atualmente, a empresa produz 

mais de 16 modelos de sandálias, subdivididos em inúmeras versões com variações de cores, 

estampas, adereços e preços
1
.  

Para se ter noção de quão radical é este aumento da oferta, Chris Anderson compara a quantidade 

de produtos ao alcance do consumidor em diferentes décadas do século XX:  

                                                             
1 Dados disponíveis no site <www.havaianas.com.br>. Acesso em: 23 mar. 2010 
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A mercearia típica da década de 1920 oferecia cerca de 700 itens, a maioria 

vendido a granel, e os consumidores precisavam comprar em outros lugares 

mercadorias como carne, hortifrutigranjeiros laticínios e outras. Os 

supermercados ofereciam tudo isso em um só lugar. Além disso, o número de 

produtos oferecidos chegou a 6 mil, em 1960; 14 mil, em 1980 e mais de 30 mil, 

hoje. (ANDERSON, 2006, p.43) 

 

O texto de Anderson traz à tona uma importante observação a respeito de como o mercado se 

adaptou à proliferação da oferta de bens. Os supermercados e, posteriormente, os hipermercados 

e shoppings centers, ícones da sociedade de consumo, aparecem justamente como soluções para 

concentrar em um único lugar uma variedade cada vez maior de produtos, ligando oferta e 

demanda de maneira mais conveniente aos consumidores e aos produtores. Porém, essas soluções 

ainda demonstram grandes limitações face ao vigoroso ímpeto de multiplicação contínua da 

oferta de consumo dos mercados atuais. Não há mais espaço para todos os produtos nas 

prateleiras dos hipermercados e vitrines dos shopping centers, bem como nem todas as empresas 

são capazes de arcar com os custos de tal exposição privilegiada. É importante destacar ainda que 

o mesmo processo de proliferação da oferta ocorreu com os bens culturais e simbólicos, com 

destaque para a indústria do entretenimento, que desempenha na economia globalizada um papel 

de importância fundamental.  

Ainda de acordo com Anderson (2006), foi o advento da Internet que eliminou praticamente 

todas as limitações do comércio tradicional à multiplicação da oferta. Espaço físico limitado e 

problemas de distribuição praticamente inexistem no comércio eletrônico, elevando as 

possibilidades de oferta ao infinito e, mais importante, fornecendo meios para que o consumidor 

encontre o que procura nesta imensidão de possibilidades. Ao alcance de um clique, qualquer 

pessoa conectada à rede mundial de computadores pode, de qualquer lugar do planeta, ter acesso 

a uma superabundância de variedades. Nunca foi possível ligar oferta e demanda como 

atualmente ocorre na Internet. 

Por fim, todo esse processo de multiplicação quantitativa e qualitativa da oferta de bens de 

consumo leva a uma tendência ainda maior da saturação progressiva dos mercados.  

La saturación progressiva de los mercados es uma tendencia estructural de los 

mercados de consumo occidentales y se funda em uma serie de fenómenos 

objetivos. El alza constante del nivel de vida de los occidentales, la evolución de 
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las expectativas y de las actitudes de los individuos frente a lo que entienden 

como estándar mínimo aceptable de calidad de vida y el aumento del nivel de 

exigencia em la calidad y equipamento de los productos, llevan a exigir uma 

evolución constante en los mercados, que habrán de renovarse según se van 

saturando. (SEMPRINI, 1995, p.25-26) 

 

Ou seja, a evolução constante dos mercados implica, por sua vez, a diversificação e consequente 

multiplicação da oferta, criando um círculo vicioso em que mercados cada vez mais saturados 

demandam a criação de cada vez mais produtos, a fim de renová-los. Portanto, assim como 

afirma Semprini (2006), a tendência é que a multiplicação qualitativa e quantitativa da oferta 

continue, com novos produtos, novas versões dos mesmos produtos, novos usos para velhos 

produtos, novos formatos, etc., saturando ainda mais os mercados e demandando cada vez mais 

novidades.  

Mas este excesso de oferta acaba gerando dificuldades de escolha para o consumidor, que, 

frequentemente, se vê desorientado em meio a tantas possibilidades nesta realidade de 

hiperescolha, bem como pelo infinito número de mensagens às quais é diariamente exposto. 

Neste contexto, as marcas desempenham um papel fundamental: são fator de referência e 

diferenciação, podendo oferecer segurança e familiaridade ao consumidor, ajudando-o a realizar 

sua escolha em meio a uma infinidade de produtos (SEMPRINI, 2006). 

É indiscutível que em mercados de consumo altamente complexos e saturados de produtos bem 

semelhantes entre si, a marca represente um valor estratégico fundamental.  

Como si em um mercado cada día más difícil y peligroso, el producto no pudiera 

sobrevivir com su mera presencia y sus atributos tradicionales de distribución, 

preocio, calidad, etc., y necesitase enriquecerse con un extra de identidad, 

zambulléndose em un baño comunicacional (...) Un producto que se presente 

hoy em el mercado sin uma clara estrategia comunicativa no existe como marca 

y, a menudo, tampoco como producto. (SEMPRINI, 1995, p.21-23) 

 

O fato é que o sucesso de uma marca, com a criação de uma diferenciação expressiva e de uma 

imagem forte na mente dos consumidores, está essencialmente vinculado a estratégias de 

marketing e de comunicação, para que levem sua mensagem ao público-alvo e comuniquem seu 

posicionamento no mercado. Sendo assim, a consolidação da marca como solução estratégica 
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para uma empresa enfrentar a concorrência leva a outro problema da sociedade contemporânea: a 

saturação de mensagens midiáticas às quais o consumidor é exposto.  

 

1.1.2. Hipermidiatização e público consumidor  

Primeiramente, é preciso entender como a indústria da comunicação e seus produtos conseguiram 

atingir um estágio de onipresença na sociedade contemporânea. Para isso, é importante destacar 

que seu desenvolvimento também está intimamente ligado à consolidação da economia capitalista 

globalizada, uma vez que foram as flexibilizações e desregulamentações neoliberais, engendradas 

pelos países que visavam se enquadrar no processo de globalização, que possibilitaram a 

formação dos grandes conglomerados midiáticos que hoje dominam a poderosa e lucrativa 

indústria de comunicação global (MORAES, 2001). 

Segundo Ray Lane (apud MORAES, 2001, p.13), “a indústria global da comunicação gravita em 

torno de corporações capazes de operar, ao mesmo tempo, em ramos correlatos ou cruzados, sem 

limites geográficos ou culturais.” Tais corporações procuram influir em todas as pontas da 

revolução multimídia, construindo megaestruturas globais com capacidade de difusão 

potencializada e ramificando suas operações em todos os canais possíveis.  

As companhias de mídia, telecomunicações e informática tendem a 

interpenetrar-se, tanto pelo caráter complementar ou suplementar de conteúdos, 

serviços e meios de transmissão, como pelos mercados que almejam. 

(MIÈGE,2000, apud MORAES, 2001, P.16) 

 

Como é possível inferir no final da citação acima, essa interpenetração de meios tem, 

obviamente, suas razões comerciais. A guerra pela propriedade de um número cada vez maior de 

suportes de difusão se explica pela busca da máxima audiência que, por sua vez, permite vender 

pelo preço mais alto os espaços publicitários e maximizar a rentabilidade dos negócios.  

Como resultado desta busca incessante pela mais expressiva audiência, observa-se uma intensa 

multiplicação de suportes midiáticos, invadindo praticamente todos os espaços possíveis, 

transformando quase qualquer aparelho e superfície existente em mídia. Configura-se assim um 
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ambiente social hipermidiatizado e uma crescente proliferação da geração de conteúdos 

midiáticos, que se tornam onipresentes na vida do cidadão contemporâneo.  

Dênis de Moraes, em seu artigo para a revista Ciberlegenda
2
, descreve muito bem o ambiente 

hipermidiatizado em que o indivíduo contemporâneo está inserido.  

Coexistimos sob o signo da ultravelocidade, em um emaranhado de redes 

infoeletrônicas, satélites e fibras óticas. Diante de nossas retinas, sucede-se um 

turbilhão de imagens, sons e dados que ora nos convence de que somos 

privilegiados pela abundância, ora nos atordoa com a impressão de que jamais 

conseguiremos reter uma ínfima parte desse aluvião informacional. Porque tudo 

é perturbadoramente veloz e imediato.(...) Os aparatos de difusão envolvem-nos 

em um modo de existência que se alimenta continuamente de fluxos imagéticos 

e trilhas sonoras. A profusão de fluxos ajusta-se ao foco preferencial da mídia e 

das indústrias culturais: aguçar a ansiedade por experiências e sensações, 

sintonizando-as com seus produtos e programações. Impossível ignorar a 

torrente de apelos consumistas que brota de telas e monitores. Sequer estamos 

livres de ações invasivas no descanso ou na diversão (...).  

 

Não há dúvida em relação ao papel central que a publicidade desempenha na expansão das 

corporações de mídia ao redor do globo e na consequente diversificação de suportes e 

multiplicação de conteúdos midiáticos que permeiam a vida do cidadão contemporâneo, em 

busca de audiências cada vez maiores. Investimentos bilionários em publicidade estão, por sua 

vez, intimamente ligados à multiplicação da oferta de produtos, uma vez que, em mercados 

altamente competitivos, cresce também a necessidade da presença das marcas e de sua 

comunicação. Como afirma Semprini, 

La multiplicación constante de la oferta de productos termina por crear una 

especie de muro opaco y impemetrable,formado por miles y miles  de productos 

sin identidad ni nombre de los que el consumidor sólo alcanza a diferenciar 

aquellos que mantienen su proprio discurso. (1995, p.25) 

 

Nesse contexto, como convem reafirmar, os milhares e milhares de produtos disponíveis no 

mercado devem possuir uma identidade própria e se diferenciar dos concorrentes, papel 

                                                             
2 MORAES, Dênis de. A vida na era da saturação midiática. Ciberlegenda, Niterói, n. 12, ano 2003. Disponível em: 

< http://www.uff.br/mestcii/denis10.htm >. Acesso em: 18 fev. 2010. 
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desempenhado pelas marcas. E as marcas, por sua vez, necessitam comunicar esses diferenciais 

ao público, o que gera milhares e milhares de mensagens publicitárias na busca pela atenção do 

consumidor, que hoje circulam nas mais variadas formas, suportes e espaços, graças à ramificada 

presença global das corporações de mídia e aos constantes avanços tecnológicos. 

Outro fator agravante da multiplicação de mensagens publicitárias é que cada uma das milhares 

de marcas existentes está sempre à procura de mais publicidade e mais espaço para divulgar seus 

conceitos, aumentando ainda mais o nível de saturação midiática da sociedade. De acordo com 

Klein (2008, p.32), “esse padrão é um subproduto da arraigada crença de que as marcas precisam 

de propaganda contínua e sempre crescente para que permaneçam no mesmo lugar.” Ou seja, 

quanto maior a concorrência, mais as marcas recorrem à publicidade para conseguirem 

visibilidade no mercado, ocasionando uma proliferação de mensagens que invadem os mais 

variados espaços da sociedade. 

Por sua vez, essa proliferação sem fim de discursos gera uma espécie de poluição midiática, na 

qual o grande número de mensagens competindo entre si pela atenção do público acaba por 

anular umas as outras. Como resume Semprini, 

El aumento de la complejidad social inherente a la naturaleza misma de las 

sociedades postindustriales, la multiplicación de emissores y de discursos 

emitidos, la dinámica de la “sobreapuesta” para hacerse oír y la “obligación” de 

hablar para no desaparecer de la escena comunicativa, traen como consecuencia 

una concentración caótica de discursos que se tornam ininteligibles y caen en el 

vacío o entran en conflicto con otros discursos y se vacían de contenido. Se 

produce, en pocas palavras, un fenómeno de polución mediática y comunicativa. 

(1995, p.28) 

 

Ainda de acordo com Semprini (1995), estabelece-se então uma forma de seleção natural de 

mensagens, com a qual, possivelmente, somente surtem algum efeito no destinatário as mais 

atrativas, precisas, críveis, relevantes – o que é muito relativo e subjetivo. Isso porque o número 

de mensagens que circulam na sociedade se multiplicou, porém o tempo e a atenção que os 

indivíduos podem lhes dedicar continuam sendo limitados, se não mais reduzidos que antes. É o 

que também defende Cappo (2003), ao afirmar que o consumidor desenvolveu filtros mentais à 

medida que se tornou cada vez mais exposto a mensagens publicitárias:  
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“Hoje, depois de ter assistido a centenas de milhares de comerciais em nossa 

vida, desenvolvemos filtros mentais que são praticamente impenetráveis. 

Podemos ver um comercial novo e dedicar a ele um instante, se tanto, de 

atenção. Se ele for atraente, podemos estender essa atenção por mais uma ou 

duas olhadelas. Depois disso, o filtro mental se torna automaticamente mais 

difícil de ser penetrado quando reconhecermos um comercial velho.” (CAPPO, 

2003, p.80) 

 

Por outro lado, esta poluição midiática banaliza os discursos, desgastando sua capacidade de 

transmitir significados e de realizar uma comunicação eficaz de marcas e produtos. Semprini 

(1995) afirma que conceitos como bem-estar e confiança são tão intensamente empregados pela 

publicidade, em contextos tão distintos e associados aos mais diversos produtos, que acabam se 

transformando em puro significante. O autor cita o exemplo da noção de paixão, que de acordo 

com o dicionário, sempre significou uma relação emocional intensa e autêntica com uma forte 

implicação pessoal dos indivíduos afetados. Mas, após ser associada repetidamente a uma legião 

de produtos (desde sucos de frutas até perfuradoras), esta poderosa palavra foi literalmente 

fagocitada pela comunicação.  

Conclui-se, então, que se a marca foi uma solução estratégica para um mercado saturado de bens, 

hoje um mercado ainda mais saturado de marcas e de mensagens necessita e procura por novas 

estratégias comunicacionais a fim de realmente atingir o consumidor.  

Sinal disso é o rápido desenvolvimento do que Semprini (2006) chama de comunicação below the 

line – estratégias de comunicação não convencionais e de custo relativamente baixo, quando 

comparado aos tradicionais meios de comunicação. Além de reduzir drasticamente a eficácia das 

mensagens veiculadas nos suportes tradicionais, o fenômeno da poluição midiática, juntamente 

com a necessidade de uma marca ter sempre mais exposição do que a concorrência, evidencia a 

desigual competição na qual os altos custos do espaço publicitário de massa privilegia as grandes 

marcas que podem arcar com esses investimentos.  

Mas não é somente a problemas de custos e de poluição midiática que se deve o desenvolvimento 

de formas alternativas de comunicação. 

O desenvolvimento do below the line não está só ligado a um problema de 

custos e de poluição midiática. Ele corresponde também a uma transformação 

mais profunda da lógica da manifestação das marcas. Pode-se identificar três 
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aspectos desta transformação: a necessidade de variar suas mensagens, a 

diversificação dos instrumentos, a vontade de estreitar os laços com os 

destinatários. O primeiro aspecto está ligado à própria evolução da lógica e dos 

comportamentos de consumo. A fragmentação do target, a individualização dos 

gostos, a busca da diferença contribui para a lógica de consumo de massa que 

havia inspirado a comunicação das grandes marcas nos decênios precedentes. A 

grande mídia, sendo por essência inscrita nas lógicas de comunicação de massa, 

aparece de repente inacessível e comprometedora para as estratégias de 

comunicação que procuram, ao contrário, atingir públicos mais circunscritos 

com mensagens mais precisas. Uma parte do orçamento da comunicação migra 

para novos suportes, pois este distanciamento da grande mídia não teria sido 

possível sem o desenvolvimento muito rápido de uma enorme quantidade de 

novas formas e suportes de comunicação, que permitem, por sua vez, uma 

abordagem mais diversificada, eficaz e menos custosa dos públicos almejados. 

(SEMPRINI, 2006, p. 44 e 45)  

 

Como ressalta Semprini no trecho acima, há uma necessidade crescente das marcas em atingir 

públicos mais específicos com mensagens mais precisas. Isso se deve à hipersegmentação, outra 

tendência dos mercados atuais que colabora para o desenvolvimento de novas estratégias de 

comunicação e será aprofundada a seguir.  

 

1.2. Hipersegmentação do mercado de bens e publicidade  

Como mencionado no tópico anterior, a partir de 1973 intensificou-se o processo de transição do 

fordismo para o que Harvey (2003) denomina regime de acumulação flexível. Ou seja, o 

capitalismo estritamente baseado na produção em larga escala de produtos padronizados para 

mercados de massa passou a ser gradativamente substituído por um regime de produção mais 

flexível, que possibilitou a fabricação, economicamente viável, de pequenos lotes de produtos 

variados para inúmeros e pequenos nichos de mercado. Em suma, o fim do século XX 

testemunhou o início de uma transição da economia de mercados de massa para a de mercados de 

nicho.  

 Sendo assim, a hipersegmentação tornou-se uma forte tendência dos mercados atuais, pois 

representa uma resposta à crescente saturação dos mercados de bens. Quando todos os inúmeros 

concorrentes detêm praticamente a mesma tecnologia de produção, ou seja, são capazes de 
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produzir bens muito similares, uma tentativa de diferenciação e conquista de novos clientes 

implica altíssimos investimentos em comunicação. Ao optar pela identificação e exploração de 

novos nichos de mercado, primando pela especialização, pode-se conquistar com maior facilidade 

um posicionamento mais forte e significativo, não só em termos de vendas, mas também de 

marca.  O marketing de nicho, focado em pequenas parcelas de mercado, proporciona também 

uma grande amenização da concorrência em relação ao marketing de massa, que abrange 

mercados muito mais amplos.  

Vale ressaltar ainda que, além da ampla variedade de bens, a redução do ciclo de vida dos 

mesmos também representa importante estratégia para a sobrevivência e expansão do capitalismo 

do ponto de vista da criação de necessidades de consumo.  

Os aumentos de consumo, a contrapartida dos aumentos de produção, agem por 

sugestão ou emulação na criação das necessidades. As expectativas aumentam à 

medida em que vão sendo alcançadas. Ou então os produtores podem proceder 

ativamente à criação de necessidades através da publicidade ou do marketing. As 

necessidades passam assim a depender da produção. Em termos técnicos, já não 

se pode mais supor que o bem-estar seja maior com nível geral de produção mais 

elevado do que com um nível mais baixo: talvez seja o mesmo. O nível mais 

elevado de produção significa apenas um nível mais elevado de criação de 

necessidades que urge um nível mais elevado de satisfação. (GALBRAITH, 

apud IANNI, 2001, p.65) 

 

Com a elevação do poder de compra ocorrida nos últimos tempos, grande parte da sociedade 

ocidental está inserida na dinâmica do consumo e já possui os bens “essenciais” à sobrevivência 

no mundo contemporâneo, como geladeira, produtos de higiene e vestuário básicos, etc. Porém, 

num mercado que disponibiliza ao consumidor um número enorme de bens, os quais tem um 

ciclo de vida cada vez mais curto, e são capazes de satisfazer preferências muito mais específicas, 

é preciso – com o apoio da publicidade - criar novas necessidades para que os novos bens sejam 

sempre desejados. Os consumidores são tentados a adquirir um número crescente de bens em 

espaços decrescentes de tempo, dinâmica que fortalece e impulsiona cada vez mais o capitalismo 

de consumo.  
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Segundo matéria da revista eletrônica Mundo do Marketing
3
, baseada em um relatório do 

Laboratório de Monitoramento Global de Embalagem da ESPM, o lançamento de novos 

produtos, novos designs de embalagens, extensões de linha, novos tamanhos, formatos e sabores 

aumentaram 60% em cinco anos no mundo todo. É possível afirmar que tal fenômeno é uma 

conseqüência, sobretudo, da segmentação de mercados adotada pelas empresas, que agora 

produzem diversos produtos, cada um com suas variações de embalagem, composição, etc. 

direcionados a inúmeros segmentos ou nichos de mercado. Segundo Anderson, “cada vez mais o 

mercado de massa se converte em massa de nichos” (2006, p.6), ou seja, os enormes mercados 

consumidores para poucos produtos de massa se fragmentam cada vez mais em uma enorme 

quantidade de produtos visando uma multidão de pequenos nichos de mercado.  

Tomemos como exemplo desta evolução dos mercados o setor automobilístico, detentor de um 

caso que sintetiza a produção e o consumo de massa: o Ford T “em qualquer cor, desde que 

preto”. Um único modelo, na cor preta, era produzido em linhas de montagem rígidas, distribuído 

em massa por meio de revendedores e promovido para um enorme mercado consumidor por 

anúncios veiculados em meios de comunicação de massa. Mas, com o passar do tempo, a 

situação do setor automobilístico tornou-se bem diferente, como demonstra Anderson (2006) 

referindo-se ao mercado americano: 

Em 1960, o sedan Impala, da Chevrolet, respondia por mais de um milhão dos 8 

milhões de carros vendidos por ano nos Estados Unidos, quase 13% de um 

mercado que oferecia não mais que quarenta tipos diferentes de automóveis. 

Hoje, num mercado quase dez vezes maior, há mais de 250 modelos disponíveis, 

que se desdobram em mais de mil, quando se consideram as variantes. Menos de 

dez deles vendem mais de 400mil unidades, ou 0,5% do mercado. 

(ANDERSON, 2006,p.168) 

 

Verificamos a incrível segmentação que esse mercado sofreu com o passar dos anos ao constatar 

o salto no número de modelos produzidos e o decréscimo do número de vendas de cada um deles. 

Claramente passou-se a diversificar a produção buscando conquistar pequenos segmentos de 

mercado. Hoje existe uma ampla oferta de carros classificados como esportivos, compactos, 

                                                             
3 Disponível em:< http://www.mundodomarketing.com.br/9,12752,lancamento-de-produtos-cresce-60-em-cinco-

anos.htm>. Acesso em: 22 fev. 2010. 
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sedan, econômicos, menos ou mais poluentes, etc., todos com inúmeras variáveis possíveis, cada 

qual competindo por sua parcela em um segmento específico de mercado, que pode ser 

delimitada por gênero, classe social, estilo de vida e diversas outras características hoje utilizadas 

pelos departamentos de marketing para tal fim. 

Também podemos observar facilmente a emergência da produção para nichos em qualquer 

supermercado. Se antigamente só encontrávamos alguns poucos shampoos à venda, por exemplo, 

hoje observamos uma enorme variedade de oferta do produto, mesmo em pequenos 

supermercados. Existem shampoos para cabelos secos, crespos, oleosos, opacos, danificados, 

cacheados, com tintura, para loiras, morenas, ruivas, etc. que formam uma infindável lista de 

opções visando conquistar a preferência de incontáveis perfis de compradores. Todos com 

variações na composição (geralmente mínimas) e tamanho da embalagem para alcançar nichos 

ainda mais específicos.  

Até mesmo produtos de consumo de massa, como a Coca-Cola, passaram a ser produzidos em 

diferentes versões e em embalagens de tamanhos variados para agradar determinados segmentos 

de consumidores. A Coca-Cola Zero, por exemplo, tem como alvo as pessoas que querem perder 

peso, mas não abrem mão do refrigerante. A Coca-Cola Light Plus, por sua vez, além de não 

conter calorias e açúcar em sua fórmula, diz, em sua embalagem, ser enriquecida com vitaminas e 

minerais, visando conquistar um mercado cada vez mais preocupado com a forma física e o bem-

estar, e que, possivelmente, enxerga o refrigerante como inimigo da saúde e, portanto, com forte 

tendência a substituí-lo por bebidas mais saudáveis. Vale lembrar que a Coca-Cola Company 

abrange mais de 400 marcas de bebidas não alcoólicas
4
, incluindo outros refrigerantes, sucos, 

águas, energéticos, bebidas infantis, etc., garantindo sua participação em diversos segmentos de 

mercado.  

Chris Anderson (2006) abordou a migração do mercado de massa para o mercado de nicho em 

seu livro A Cauda Longa, cunhando o termo de mesmo nome para definir o crescente 

deslocamento da demanda por produtos de massa para os bens de nicho, com baixíssimo volume 

de vendas individuais, mas que em conjunto vem adquirindo grande força econômica e cultural.  

                                                             
4 Disponível em: <http://www.cocacolabrasil.com.br/>. Acesso em: 26 fev. 2010. 
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Figura 1 –Os poucos produtos campeões de venda compõem a cabeça, enquanto milhares de produtos com baixo 

índice individual de venda e popularidade formam a Cauda Longa dos mercados. 

Fonte: A Cauda Longa, 2006. 

Segundo o autor, a Cauda Longa pode ser resumida nos seguintes termos:  

Nossa cultura e nossa economia estão cada vez mais se afastando do foco em 

alguns hits relativamente pouco numerosos (produtos e mercados da tendência 

dominante), no topo da curva da demanda, e avançando em direção a uma 

grande quantidade de nichos na parte inferior ou na cauda da curva de demanda. 

Numa era sem as limitações do espaço físico nas prateleiras e de outros pontos 

de estrangulamento da distribuição, bens e serviços com alvos estreitos podem 

ser tão atraentes em termos econômicos quanto os destinados ao grande público. 

(ANDERSON, 2006, p.50) 

 

Anderson (2006) destaca que, em praticamente todos os mercados, existem muito mais nichos do 

que hits, ou seja, produtos pensados para massas; e os custos de atingir estes pequenos segmentos 

de mercado estão caindo drasticamente. “Graças a uma combinação de forças, como distribuição 

digital, poderosas tecnologias de busca e massa crítica na difusão da banda larga, os mercados 

on-line estão reconfigurando a economia do varejo” (2006, p.51). Agora é possível oferecer 

muito mais variedade de produtos a baixo custo, e, com a disseminação da Internet, o 

desenvolvimento de sistemas de busca, filtros e recomendações, também é muito mais fácil para 

o consumidor encontrar o que procura, por mais particulares que sejam seus gostos, necessidades 

e interesses. Oferta infinita e facilidade de encontrar o que se deseja impulsionam a demanda 

rumo a nichos de mercado antes inimagináveis: “Em vez de avançarem como manada numa 



24 

 

 

única direção, eles [os consumidores] agora se dispersam ao sabor dos ventos, à medida que o 

mercado se fragmenta em inúmeros nichos”. (ANDERSON, 2006, p.2) 

Varejistas on-line, como o americano Amazon, disponibilizam uma diversidade tão grande de 

produtos, dos mais diferentes ramos de negócios, que jamais seria possível oferecê-los em uma 

loja de estrutura física. Além de derrubar limitações físicas, a Internet também possibilitou uma 

drástica redução dos custos de distribuição e de ligação entre demanda e oferta. Trabalhando com 

estoques sob demanda, a Amazon oferece produtos em seu site que só saem dos depósitos dos 

fornecedores no momento da compra. Desta forma, torna-se economicamente viável apresentar 

em seu site opções praticamente infinitas aos consumidores, pois expor um livro que vende 

somente um exemplar por ano, para a Amazon, tem o mesmo custo daquele que vende milhares.  

Mas somente o barateamento do custo de distribuição e venda dos produtos não seriam 

suficientes para alimentar o forte crescimento dos mercados de nicho. Foi preciso também 

desenvolver filtros que guiam os consumidores até os bens que desejam, em meio a uma 

infinidade de escolhas. Para suprir esta necessidade, no universo on-line, foram desenvolvidos 

poderosos mecanismos de busca, tageamento, histórico de produtos já pesquisados, bem como a 

criação de espaços para recomendações do varejista e dos próprios consumidores. Uma vez que 

os consumidores estão usando cada vez mais a Internet para pesquisar sobre os produtos que 

pretendem comprar
5
, não só nas lojas virtuais, os filtros on-line acabam afetando também a 

demanda nos mercados off-line. 

 Esse panorama descrito por Anderson (2006) nos mostra como a disseminação da Internet 

fortalece ainda mais a tendência à hipersegmentação dos mercados, pois tornou-se extremamente 

simples oferecer maior variedade de produtos ao consumidor, atendendo preferências cada vez 

mais específicas, bem como atingir o público-alvo com maior precisão. Algumas empresas, como 

a Fiat, já utilizam a web como canal para obter sugestões de seus consumidores ainda na fase de 

planejamento de produto. O projeto Fiat Mio, em que a montadora criou um site para reunir 

                                                             
5 O estudo O Observador, realizado pela Cetelem, constata que 43% dos consumidores brasileiros dizem pretender 

utilizar a web como fonte de informações para suas compras. Disponível 

em:<http://www.mundodomarketing.com.br/16,14074,radiografia-e-perspectivas-para-o-consumo.htm>.  

 



25 

 

 

ideias das pessoas sobre como seria o carro ideal, é um claro exemplo da mudança de foco da 

produção – antigamente nos recursos, hoje no consumidor. O desenvolvimento do protótipo do 

veículo já começou com a participação de mais de 13 mil usuários em diferentes países, e terá seu 

resultado apresentado no Salão Internacional do Automóvel, ainda em 2010
6
. 

O fato é que, como escreveu Raymond Williams (1958), sociólogo marxista, em Culture and 

Society, as massas não existem; há apenas maneiras de ver as pessoas como massas. E hoje, 

graças à complexidade dos mercados e aos avanços tecnológicos, isto se torna cada vez mais 

evidente quando observamos o comportamento dos consumidores, que tendem a preferir o 

consumo de bens mais direcionados a um público-alvo mais específico e até mesmo exclusivo.  

Hoje, os consumidores americanos adotam vários comportamentos de consumo, 

batizados com termos deliberadamente contraditórios, como “massclusivity” 

(massaclusividade, exclusividade em massa), “narrowcasting” (em oposição a 

broadcasting), “mass customization” (personalização ou customização em 

massa). Tudo isso aponta na mesma direção: mais Caudas Longas. 

(ANDERSON, 2006, p.11) 

 

É fácil compreender esta tendência cada vez mais acentuada de mudança no comportamento dos 

consumidores, que migram dos mercados de massa para mercados de nicho, quando esta 

oportunidade lhes é oferecida. Os mercados de nichos, com uma maior variedade de bens, são 

bem mais atraentes do que os mercados de massa, com produtos uniformes, uma vez que são 

capazes de contemplar as mais diversas preferências. E como afirma Anderson (2006, p.17), “as 

preferências de todas as pessoas, em certos pontos se afastam da tendência dominante. Quanto 

mais exploramos as alternativas, mais somos atraídos pelas variantes”. Portanto, quanto mais 

alternativas nos são oferecidas, maior é a vontade de explorar e consumir as novas possibilidades. 

E com os produtos da indústria cultural – como por exemplo, as tvs pagas - não é diferente, pois, 

como será mostrado ao longo deste tópico, a diversificação dos suportes midiáticos estimula o 

público a procurar por conteúdos que melhor atendam às suas preferências pessoais. À medida 

que os consumidores se dispersam, a publicidade faz o mesmo, diversificando-se e apropriando-

se de qualquer espaço em que possa estabelecer algum tipo de contato com este público tão 

disperso.  

                                                             
6 Dados disponíveis em <http://www.fiatmio.cc/pt>. Acesso em: 04 abr. 2010. 
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A multiplicação da oferta e a fragmentação dos mercados de bens de consumo, fenômenos 

relatados até aqui, geraram uma crescente demanda de comunicação mais direcionada a públicos 

cada vez mais específicos – uma realidade oposta àquela do predomínio dos mercados de massa, 

em que as marcas tinham suas necessidades de comunicação geralmente supridas pela grande 

mídia.  

A multiplicação e a diversificação incessantes dos meios e das técnicas de 

comunicação correspondem, precisamente, a esta necessidade cada vez mais 

complexa para a marca de falar com públicos diversificados, de lhes dirigir 

discursos específicos, de estender sua presença em suas vidas cotidianas, de 

interagir mais frequentemente possível com os consumidores. (RIES, A. & RIES 

apud SEMPRINI, 2006, p.46) 

A multiplicação dos suportes midiáticos descrita no tópico 1.1.2 é reflexo desta fragmentação da 

mídia buscando potencializar seu poder de alcance aos mais diversos públicos, cada vez mais 

específicos. Como sintetiza Kotler, 

embora a televisão, a revista e outras mídias de massa continuem sendo muito 

importantes, este domínio está perdendo força. A fragmentação do mercado 

ocasionou a fragmentação da mídia – numa explosão de mídia mais dirigida que 

combina melhor com as estratégias mais bem direcionadas de hoje em dia. 

(KOTLER,1999, p.327) 

 

De fato, se antes só tínhamos acesso a quatro ou cinco canais de televisão aberta, com programas 

planejados e produzidos para agradar uma massa teoricamente homogênea de espectadores e 

interesses, hoje a TV a cabo disponibiliza inúmeros canais com programação altamente 

específica, como culinária, turismo, cinema, cartoons, etc. De acordo com um levantamento 

realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
7
, o Brasil já conta com mais de 

7,3 milhões de lares com serviço de TV por assinatura, o que representa um crescimento de 

16,3% no setor, em relação ao ano anterior. Portanto, mesmo em um país onde a TV aberta ainda 

é, sem dúvida, muito importante, observamos o aumento da procura por alternativas mais 

atraentes a públicos cada vez mais exigentes em relação à qualidade e diversidade da 

programação. 

                                                             
7 Levantamento divulgado em dezembro de 2009 em matéria da revista eletrônica Meio&Mensagem, disponível em 

<http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?origem=rss&IDconteudo=128781>. Acesso em: 15 abr. 2010.  
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Bancas de revistas também são excelentes exemplos da segmentação do setor de comunicação. 

As bancas, frequentemente, exibem centenas de revistas especializadas à disposição do 

consumidor, abordando desde temas bastante específicos, como jardinagem e tutoriais de 

informática, a temas mais globais como atualidades. Vale ressaltar que cada um desses temas é 

abordado por diversas publicações diferentes, o que podemos constatar ao procurar por uma 

revista de moda numa banca mais próxima e encontrar um mundo de opções. Sem contar com os 

diversos jornais nacionais e locais (ou até mesmo internacionais), quadrinhos, palavras cruzadas e 

outras publicações direcionadas aos mais variados públicos.  

Mas o meio essencialmente segmentado que se encontra em crescente expansão e apresenta, 

indiscutivelmente, o maior potencial para alcançar determinados nichos de público, é a Internet. 

Na Web, os conteúdos mais variados e especializados são disponibilizados e facilmente 

encontrados, graças ao desenvolvimento dos sistemas de busca. A Internet é uma fonte de 

conteúdo produzido tanto pela grande mídia quanto pelos próprios usuários, configurando um 

ambiente em que grandes jornais e revistas são tão acessíveis quanto blogs pessoais; vídeos 

amadores publicados em portais como o YouTube disputam a atenção do público com as grandes 

redes de televisão; podcasts, rádios online e sites para download de música estão tão disponíveis 

quanto grandes estações de rádio. Em suma, na Web é possível encontrar informação e 

entretenimento que antigamente só eram oferecidos pelas mídias de massa (e os conteúdos 

igualmente massificados), de maneira muito mais segmentada e diversificada.  

Além disso, as redes sociais reúnem pessoas com interesses comuns em comunidades virtuais, 

constituindo-se como um espaço de discussão, produção e troca de informações sobre os mais 

diferentes temas. Na rede social Drimio, por exemplo, os usuários integram comunidades em 

torno de suas marcas favoritas, publicando e repassando conteúdos, críticas, experiências com a 

marca e etc. A comunidade Viagens e Destinos, no Orkut, reúne mais de 330 mil internautas e 

possui atividade intensa em seus fóruns, onde os membros trocam dicas sobre companhias aéreas 

e hotéis, comentam experiências, ajudam no planejamento da viagem de outros membros e tiram 

dúvidas relacionadas aos destinos. A Viagens e Destinos representa um verdadeiro guia de 

viagens colaborativo baseado na sabedoria coletiva, em constante renovação. A comunidade 

concentra consumidores potenciais de hotéis, companhias aéreas, agências de turismo, dentre 
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outros, constituindo um entre milhares de exemplos de possibilidades de canais de comunicação 

direta com segmentos consumidores potenciais que a Internet oferece.  

Obviamente, a fragmentação da mídia tradicional, bem como o surgimento de novos meios, 

provoca uma dispersão da audiência, devido à proliferação de escolhas oferecidas ao consumidor. 

A realidade brasileira dos anos 70, em que havia grande concentração de espectadores assistindo 

a um mesmo programa de televisão, proporcionando altíssimos níveis de audiência, já não é 

possível em tempos em que a oferta de meios é muito mais abundante – mesmo que no Brasil, em 

comparação com países mais desenvolvidos, esses níveis ainda sejam altos. Vin Crosbie, analista 

de mídia, explica os reflexos da fragmentação da mídia nos hábitos do consumidor: 

Cada ouvinte, espectador ou leitor em si é, e sempre foi, um conjunto exclusivo 

de interesses genéricos e interesses específicos. [...] Até cerca de trinta anos 

atrás, o americano médio não tinha acesso a nenhum meio capaz de satisfazer a 

cada um de seus interesses específicos. O que todos tinham era a mídia de 

massa, capaz de, com algum sucesso, atender a muitos de seus interesses 

genéricos (ou seja, de “massa”). Até que as tecnologias de mídia evoluíram de 

maneira que começaram a satisfazer aos interesses específicos do público. [...] O 

resultado foi que cada vez mais pessoas, as quais, até então, usavam apenas os 

meios de massa genéricos, pois não dispunham de nada além disso, migraram 

para essas publicações, canais ou sites especializados, em vez de continuar a 

usar apenas as publicações, canais ou sites de massa. E esse “cada vez mais” em 

breve será maioria. As pessoas não mudaram; as populações sempre foram 

fragmentadas. O que está mudando são seus hábitos de uso dos meios de 

comunicação. Agora, estão simplesmente atendendo a seus interesses 

fragmentados. Há tantos fragmentos quanto pessoas. Sempre foi assim e sempre 

será. (CROSBIE apud ANDERSON, 2006, p.180) 

 

Sendo assim, a tendência é que a audiência se dilua cada vez mais, à medida que os meios se 

multiplicam e se diversificam. A publicidade na grande mídia já nem sempre representa a 

“estrada real” para estabelecer o discurso de uma marca, sua identidade e valores. A mídia de 

massa já não é mais suficiente – ou pelo menos é mais raramente - para dar sustentação a uma 

marca e fidelizar seu público, considerando-se que já não possui a enorme audiência e eficácia de 

outrora, isso aliado ao alto custo de seu espaço, que a torna ainda mais inviável para os 

anunciantes que visam impactar segmentos menores e mais específicos de mercado. Prova disso é 

a migração dos investimentos publicitários para canais mais direcionados, a custos menores. De 

acordo com um estudo da Zenith Optimedia, a mídia online ultrapassou as revistas 
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em faturamento publicitário mundo afora e já é a terceira maior mídia em escala global, 

representando uma fatia de mais de 12% do bolo publicitário do planeta
8
. Flávio Luizetto, 

Gerente de Operações da WEBTraffic, empresa especializada em marketing on-line, aponta, em 

um artigo para a revista eletrônica Consumidor Moderno, como o baixo custo de ações na 

Internet, aliado à possibilidade de alta segmentação, representa um dos motivos desta mudança: 

"A internet, com as redes sociais, permite a 'segmentação da segmentação'. Trabalhamos com 

nichos de mercado muito mais focados. [...] Na revista, quanto mais segmentada for sua ação, 

mais cara ela será". 

É fácil observar como os investimentos publicitários se distribuíram entre velhas e novas mídias 

ao longo do tempo, nos gráficos abaixo, que representam a participação de cada meio no bolo 

publicitário brasileiro em fevereiro de 1996 e 2010.  

 

                                                             
8 Disponível em <http://www.adnews.com.br/internet/101668.html>. Acesso em 15 abr. 2010. 
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Figura 2 - Resumos do faturamento bruto em publicidade, por meio, de Fevereiro de 1996 e Fevereiro de 2010, 

disponibilizados pelo projeto Inter-meios em <http://www.projetointermeios.com.br/relatorios-de-investimento>.  

 

Em suma, a poluição midiática, juntamente com a saturação e hipersegmentação dos mercados de 

bens, são fatores que impulsionam cada vez mais o desenvolvimento de novas formas de diálogo 

entre marcas e público. Acompanhando estes fenômenos, bem como a fragmentação da mídia e, 

consequentemente, das audiências, a publicidade também se dispersa, o que a leva a explorar 

novas alternativas de aproximação mais direta com o público e a transformar qualquer espaço em 

mídia. Uma vez que os produtos que anuncia são voltados para públicos cada vez mais 

segmentados, é natural que a publicidade busque novas estratégias de comunicação mais eficazes, 

favorecendo uma maior aproximação com diferentes públicos-alvo, como já comentado no tópico 

anterior. Novos suportes, instrumentos e estratégias de comunicação podem driblar os filtros 

desenvolvidos pelos consumidores em relação à publicidade convencional, bem como variar o 

discurso da marca e dirigir-se de modo diferente a públicos diversificados e cada vez mais 

delimitados. Além disso, esta diversificação permite também o fortalecimento das relações entre 

marca e consumidor, tornando-a mais familiar. 
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Devido a seu caráter genérico e massificado, a comunicação veiculada pelos 

principais meios permanece, inevitavelmente, longe e abstrata com relação às 

comunicações mais concretas e próximas viabilizadas pelos suportes e pelas 

técnicas below the line. O desenvolvimento do marketing de relacionamento nos 

anos 90 se explica pela necessidade das marcas de tecer laços emocionais e 

práticos e de perenizar a relação da marca com os consumidores, cada vez mais 

vulneráveis, curiosos e exploradores. As técnicas below the line permitem 

enraizar melhor a marca na vida cotidiana dos clientes, multiplicar os momentos 

de contato e de interação entre marca e destinatário e construir um verdadeiro 

relacionamento de troca entre as duas partes da relação. (SEMPRINI, 2006, 

p.45) 

 

O desenvolvimento de aplicativos que transformam a publicidade em conteúdo relevante para o 

consumidor, participação de marcas em redes sociais, marketing de experiência e de busca são 

técnicas cada vez mais adotadas e testadas pelas marcas que buscam furar todas as barreiras 

relatadas até aqui e estabelecer um relacionamento forte com o consumidor. Estas novas 

estratégias de comunicação serão abordadas com maior profundidade no Capítulo 2, com ênfase 

no Marketing de Guerrilha, que será objeto de estudo no Capítulo 3. Mas, primeiramente, é 

preciso descrever a publicidade, suas características e transformações, mostrando como ela 

sempre se adaptou às mudanças culturais e às necessidades do mercado, exatamente como ocorre 

na atualidade.  
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2. A PUBLICIDADE  

2.1.  Definição de publicidade 

Vários são os autores que definem a publicidade com base em sua função básica: informar o 

público sobre as características e vantagens de determinado produto e promover vendas. Jean 

Charles Zozzoli, em “Hiperpublicidade”, a define como “o conjunto de meios cuja finalidade 

consiste em informar o público e convencê-lo a comprar um produto, e/ou compartilhar um 

comportamento, ou ainda aderir a uma ideia” (2007,p.34). Na mesma linha, Bovee e Arens 

afirmam que 

a publicidade combina eficientemente as ciências do comportamento 

(antropologia, sociologia, psicologia) com as artes da comunicação (redação, 

dramaturgia, artes gráficas, fotografia e assim por diante), para motivar, 

modificar ou reforçar as percepções, crenças, atitudes e o comportamento do 

consumidor.(apud RANDAZZO,1986, p.5) 

Neusa Demartini Gomes e Maria Lília Dias de Castro, também em “Hiperpublicidade”, 

qualificam a publicidade como “informação persuasiva”, uma vez que as mensagens publicitárias 

convertem informações sobre o produto ou ideia em questão em argumentos de persuasão, 

visando obter a aceitação do público e consequente aquisição do que lhe foi mostrado. 

Apesar de corretas, estas definições estão, de certa forma, incompletas, uma vez que, segundo 

Bougnoux (1994), seria um erro subestimar a publicidade, pois ela abrange problemáticas dos 

mais diversos campos, representando um fenômeno de alta complexidade e de grande 

importância para a compreensão do mundo contemporâneo. Onipresente, tanto no ambiente físico 

quanto na cultura, ela foi capaz de alterar nossos regimes de crença e verdade. Para Bougnoux 

(1994,p.169), “a publicidade é o estágio estético da mercadoria”, uma vez que o discurso 

publicitário corrói cada vez mais o valor de utilização, transformando o produto em algo mágico 

ou obra de arte. “Em certa publicidade contemporânea [...] a representação pulveriza de tal modo 

a utilidade, finalidade primitiva do objeto, que este se ramifica em rosa dos sentidos” (Ibid, 1994, 

p.170). E esta é uma grande contribuição da publicidade para a sociedade de consumo: ao 

transformar qualquer objeto em signo, a publicidade convidando-nos a consumir sentido, 

corrigindo assim o simples consumo (BOUGNOUX, 1994), alimentando e justificando desejos. 
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Na mesma linha, Randazzo (1997) afirma que o poder da publicidade vai muito além da sua 

capacidade de persuadir e vender produtos, serviços ou ideias: 

O poder singular da publicidade consiste na sua capacidade de construir e 

manter marcas de sucesso duradouro criando entidades perceptuais que refletem 

os valores, sonhos e fantasias do consumidor. A publicidade transforma produtos 

em marcas mitologizando-os – humanizando-os e dando-lhes identidades 

precisas, personalidades e sensibilidades que refletem as nossas. (p.19) 

Randazzo evidencia aqui o papel crucial que a publicidade desempenha na sociedade 

contemporânea: o de construir e manter marcas fortes na mente dos consumidores, investindo os 

produtos de personalidade, criando todo um imaginário de marca que influenciará as percepções 

do consumidor. É claro que ela não é o único fator responsável pela construção de uma marca de 

sucesso – assim como pela venda de produtos ou pelo o incentivo ao consumo - mas certamente 

possui grande peso neste processo. Ao colaborar com a construção e manutenção de identidades 

de marca, a publicidade contribui para posicioná-las no mercado e na mente do consumidor, 

tarefa de suma importância em uma realidade de mercados altamente complexos. 

A publicidade é o meio que permite que o anunciante entre na mente do 

consumidor para provar e estabelecer o posicionamento da marca transmitindo a 

sua mensagem diferenciadora (baseada no produto e/ou de ordem emotiva e 

psicológica). A publicidade faz isso ao criar uma mitologia da marca que 

transmite importantes benefícios baseados no produto ou de cunho 

emocional/psicológico, que por sua vez servem para posicionar a marca, tanto 

no mercado quanto na mente do consumidor.(RANDAZZO, 1997, p. 49) 

De acordo com Baudrillard (2000), não se crê tanto no imperativo publicitário, ou seja, na 

mensagem publicitária em si (“Beba Cola-Cola”, “Compre Baton”). Acredita-se, sim, no 

indicativo da publicidade, na existência da mesma (anúncio impresso, comercial, etc) como 

objeto de consumo e evidência cultural. Ou seja, a demonstração do produto, pela publicidade, 

apenas, não persuade ninguém, serve apenas para racionalizar a compra (Ibid, 2000), dizendo ao 

consumidor que fez um bom negócio. Mas, se não acredita no produto, o consumidor acredita na 

publicidade que o deseja fazer crer. Para Baudrillard, “o que nela consumimos é o luxo de uma 

sociedade que se dá a ver como instância distribuidora de bens e que se „ultrapassa‟ numa cultu-

ra”. (2000, p.175) 
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Portanto, observamos que a publicidade é uma atividade complexa que ocupa posição de 

destaque na sociedade contemporânea, transcendendo sua função primordial como promotora de 

vendas e tornando-se ela mesma um produto de consumo e evidência cultural, a partir do 

momento em que reflete a realidade e a cultura em que se insere a fim de conquistar a adesão do 

público. Capaz de revestir produtos e marcas de valores intangíveis, posicionando-os nas mentes 

e corações dos consumidores, vendendo sonhos e fantasias, sua existência é fundamental para a 

constante criação e renovação de necessidades, desejos e valores, tão necessários para o 

capitalismo de consumo. 

 

2.2. Desenvolvimento da publicidade  

É possível encontrar alguma forma de comunicação para divulgar ideias e produtos, usada até 

mesmo na Antiguidade, mas é a partir do século XIX, após a Revolução Industrial, que a 

publicidade ganha força. Nesta época já se via cartazes, painéis e panfletos a serviço da 

publicidade, mas foi o jornal, principal fonte de informação da sociedade, o veículo preferencial 

da “nascente” comunicação publicitária. Nele já se encontrava anúncios, embora ainda 

predominantemente informativos e rudimentares, sobretudo em texto puro - abordagem mais que 

suficiente, uma vez que a concorrência era praticamente inexistente. Sendo assim, “a propaganda 

nasceu prestando serviço, na forma que poderíamos chamar de primórdios dos classificados 

modernos” (MARCONDES, 2002. P.15). Ainda segundo Marcondes (2002), posteriormente, 

ilustrações e poesias curtas de rimas fáceis também se incorporaram à linguagem publicitária. 

O anúncio, formato tão habitual na mídia impressa contemporânea, nasce assim 

de uma colagem de recursos e manifestações pré-existentes e conhecidos. Da 

literatura e do jornalismo, a publicidade importou o texto; do desenho e da 

pintura, trouxe ilustrações – dando origem a algo diverso e novo, mas de certa 

forma já incorporada ao universo conhecido das pessoas. (MARCONDES, 2002, 

p.16) 

De meros classificados, os anúncios passam aos poucos a assumir uma personalidade mais 

parecida com a que conhecemos atualmente, aperfeiçoando sua linguagem e técnica, crescendo 

de tamanho, ganhando qualidade gráfica (principalmente com o advento das revistas) e utilizando 

um tom mais leve e irreverente. Começam enfim a apresentar traços da criatividade publicitária: 



35 

 

 

“não mais a mensagem com forma e conteúdo de um comunicado direto, mas embrulhada num 

pacote de elementos, que requerem a participação inteligente e a cumplicidade do consumidor 

para decifrá-los.” (MARCONDES, 2002, p.17) 

Mas é o aparecimento e popularização do rádio, já no século XX, que provoca um impacto maior 

no desenvolvimento da ainda incipiente história da publicidade. O crescimento vertiginoso da 

comunicação radiofônica, ao contrário da evolução gradual dos veículos impressos, arrebatou 

multidões de fãs e constituiu a primeira audiência de massa do século XX (MARCONDES, 

2002). Além da enorme audiência, o grande potencial do rádio para a publicidade residiu no fato 

de que ela se tornou mais viva, pois os anúncios agora tinham voz, sons e música, podendo 

explorar melhor a imaginação do público.  

O rádio ofereceu à publicidade a capacidade de ocupar a imaginação das pessoas 

por intermédio de patrocínios e reclames, com cenários e situações construídos 

pela fala, pelos efeitos sonoros, por signos que são completados pelas 

referências do ouvinte. (CASAQUI apud PEREZ;BARBOSA, 2007,p. 56) 

A linguagem publicitária no rádio criou seus próprios formatos: “os spots (peças com textos 

interpretados, acompanhados ou não de música) e os jingles (trilhas sonoras curtinhas, 

desenvolvidas especificamente para o anunciante)” (MARCONDES, 2002, p.27), com grandes 

doses de emoção, ritmo e empatia com o público.  

Anos depois, é o advento da televisão que revoluciona a cultura, o comportamento, a economia e, 

consequentemente, a publicidade. Depois de dar voz às mensagens publicitárias no meio 

radiofônico, a publicidade contava agora com a possibilidade de trabalhar imagens em 

movimento para encantar os consumidores. Inicialmente, “a propaganda criou uma figura básica 

de comunicador, a garota-propaganda (...), cuja função era demonstrar, como numa conversa 

doméstica com a consumidora, as maravilhas dos produtos anunciados” (MARCONDES, 2002, 

p.31). É importante esclarecer que, nos primórdios da TV, as mulheres eram o público-alvo 

preferencial da publicidade. Uma vez que os comerciais eram realizados ao vivo, não era possível 

criar nada muito elaborado e a garota-propaganda foi uma solução que, além de simplificar a 

produção, era capaz de gerar sensação de proximidade e confiança com o público-alvo, 

representando um pequeno avanço em relação aos apelos formais da publicidade até então. 
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Com o posterior advento do video-tape (VT), a publicidade entra em uma nova fase, com 

comerciais mais bem trabalhados e precisos, podendo explorar todo o potencial da linguagem 

audiovisual. Além disso, uma vez que era possível enviar as fitas para vários locais, o VT 

ampliou consideravelmente o alcance do meio e ofereceu aos anunciantes a possibilidade de 

atingir audiências até então impensáveis. Com o tempo, a televisão se torna o meio de 

comunicação dominante na sociedade, a ponto de ser visto como um eletrodoméstico tão 

essencial quanto a geladeira, e constitui importante ferramenta da publicidade na construção de 

universos simbólicos visando criar e alimentar sonhos e fantasias na mente dos telespectadores, 

sempre a serviço do consumo. 

A informática desponta nos anos 1990 e a computação gráfica oferece à linguagem audiovisual e 

impressa da publicidade novas nuances, simplificando a produção, expandindo possibilidades e 

viabilizando ideias até então impossíveis de concretizar (CASAQUI apud PEREZ;BARBOSA, 

2007). Posteriormente, surge a Internet, que ainda encontra-se em plena expansão, causando 

grande impacto na sociedade e na publicidade. Por meio dela, as marcas podem se relacionar 

constantemente e diretamente com seus consumidores que, por sua vez, podem ser mais 

facilmente monitorados em seus hábitos e preferências de consumo. Além disso, a internet é um 

meio altamente segmentado e oferece à publicidade novas maneiras de interagir com o público, 

sendo que muitas ainda estão sendo descobertas e testadas. O fato é que a publicidade sempre 

acompanhou e sempre acompanhará os avanços tecnológicos e mudanças culturais, adaptando-se 

e utilizando-os a seu favor. 

É importante destacar que, em seu atual estágio de desenvolvimento, a publicidade não mais se 

restringe à compra de espaços em veículos de comunicação. Como já mencionado no Capítulo 1, 

além de sustentar uma presença maciça nos convencionais meios de comunicação, mídias 

exteriores, como outdoors e painéis eletrônicos, e utilizar-se cada vez mais da Internet, a 

publicidade contemporânea transforma qualquer superfície e espaço em suporte para suas 

mensagens, explorando todas as formas possíveis de comunicação com o consumidor, inovando 

em formatos e linguagem. 

Porém, muito mais que constantes aperfeiçoamentos e adaptações de técnicas e linguagens, à 

medida que se desenvolviam os meios de comunicação que lhe serviam de suporte, a evolução da 
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publicidade também caracterizou-se por uma mudança em sua função predominante, de acordo 

com as necessidades do mercado em cada contexto histórico.  

 As primeiras campanhas de marketing de massa, datadas do século XIX, se inserem em um 

contexto em que a necessidade de informar os consumidores prevalecia sobre a de criar 

identidades de marca. Isto porque o mercado oferecia produtos recentemente inventados, como o 

carro, a lâmpada elétrica e o rádio, e tais inovações exigiam que a publicidade desempenhasse o 

papel de informar os consumidores sobre a existência destes novos produtos e depois convencê-

los a experimentá-los. Era necessário mudar o modo como as pessoas viviam, convencendo-as de 

que seria melhor utilizar carros em vez de bondes ou telefones em lugar de cartas. Em suma, 

“esses produtos eram em si mesmo uma novidade; e isso praticamente bastava como 

publicidade.” (KLEIN, 2006, p.29). Além disso, a concorrência ainda era mínima. 

Contudo, o desenvolvimento do capitalismo e a consolidação da produção em massa mudaram 

este quadro. “Quando os bens começaram a ser produzidos em fábricas, não apenas foram 

introduzidos produtos completamente novos, como os velhos produtos - até alimentos básicos - 

estavam surgindo em formas novas e surpreendentes.” (KLEIN, 2006, p.29). Os mercados 

começaram a disponibilizar um número enorme de produtos fabricados em massa, quase 

indistinguíveis uns dos outros, gerando assim a necessidade de se construir marcas competitivas 

que diferenciassem os produtos no plano simbólico, por meio da criação de imagens. Sendo 

assim, “a marca competitiva tornou-se uma necessidade da era da máquina – no contexto da 

uniformidade manufaturada, a diferença baseada na imagem tinha de ser fabricada junto com o 

produto.” (Ibid, 2006, p.30)  

Somando-se a isto, ao gradativo aumento da complexidade dos mercados e da concorrência, o 

papel da publicidade mudou, passando do simples fornecimento de informações sobre os 

produtos para a construção de uma imagem em torno deles, bem como de imagens de marca. 

Como veremos no tópico a seguir, a publicidade abandona o caráter racional que possuía em seus 

primórdios, adotando uma abordagem predominantemente emocional nesta busca pela construção 

de imaginários de marca, a fim de posicioná-las na mente dos consumidores, promovendo 

diferenciações que, racionalmente, praticamente não existiriam. 

 



38 

 

 

2.3.  O caráter emocional da publicidade 

É fácil observar que, assim como afirma Ferrés (1998), a publicidade não é mais prioritariamente 

um sistema de informação, mas, sim, de sedução. Bougnoux (1994) esclarece a mudança da linha 

de persuasão publicitária, da racional para a emocional, ao afirmar que, se no mundo do anúncio 

clássico, o objeto ordenava a mensagem sob sua lei e os signos permaneciam submetidos ao 

imperativo de referência e transparência, “a publicidade moderna, mais próxima do desejo e do 

sonho, [...] desdenha sobrepujar o objeto, que é listado por ela em um desfile de associações 

reluzentes ou „livres‟, metonímicas e sem aderência” (BOUGNOUX, 1994, p. 177), afastando o 

momento do juízo crítico e a instância da razão utilitária.  

Esta evolução se deu porque, como já mencionado no tópico anterior, além do aumento dos 

níveis de produção e da concorrência dos mercados, as diferenças reais entre os produtos foram 

se tornando cada vez menos relevantes, tornando cada vez mais irrelevante também a antiga 

abordagem racional que ressaltava os benefícios e qualidades utilitárias dos bens. Era preciso 

agora criar imagens em torno dos produtos, gerando diferenciais simbólicos. 

Somando-se a isto, os publicitários também perceberam que a adoção de uma lógica racional na 

publicidade pode ser bastante perigosa. Isto porque, se o consumidor recebe promessas de um 

anúncio que, posteriormente, não são completamente cumpridas, corre-se o risco de arcar com as 

consequências legais, na forma de processos. Além disso, acredita-se que a utilização de 

argumentos racionais na comunicação persuasiva é arriscada, uma vez que coloca o receptor em 

uma atitude reflexiva, gerando contra-argumentos (FERRÉS, 1998). É como se, ao anunciar que 

um produto é mais barato do que o do concorrente, imediatamente presuma-se que é de menor 

qualidade. Ainda segundo Ferrés (1998), outra desvantagem da linha racional é a crescente 

rejeição dos discursos verbalistas e conceituais.  

O fato é que concluiu-se que a melhor maneira de criar necessidades e desejos de consumo é 

sugerir, em vez de oferecer promessas explícitas.  

É preferível que as promessas sejam intuídas. Com este procedimento, não 

apenas deixa de existir o risco de reclamações judiciais, mas cabe, inclusive, a 

possibilidade de que a imaginação do cliente potencial vá além do que teriam 

ido as palavras do anúncio. (FERRÉS, 1998, P. 229)  
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Ou seja, por meio de uma linha de persuasão emocional, é possível evitar problemas judiciais, 

bem como reprimir contra-argumentos, uma vez que a propaganda apenas sugere determinados 

benefícios. Além disso, a publicidade, ao jogar com emoções e sugestões em vez de informação e 

argumentação racional, é capaz de explorar a imaginação do próprio consumidor, enriquecendo 

ainda mais a mensagem. Em suma, como afirma Neil Postman, “a publicidade é mais eficaz 

quando é irracional” e “os produtos podem ser melhor vendidos se explorarem os poderes 

mágicos e inclusive poéticos da linguagem e das imagens” (apud FERRÉS, 1998,p.203). 

A publicidade também deslocou o centro do seu discurso, do produto para o consumidor em 

potencial. O fato é que os publicitários se deram conta de que, mais do que oferecer argumentos 

racionais para a compra e basear os anúncios em qualidades intrínsecas do produto, devem 

anunciá-lo associando-o a valores emocionais do receptor (FERRÉS, 1998). A publicidade passa 

então a oferecer ao consumidor projeções de si mesmo, pois “nada nos encanta como o encontro 

de alguém que satisfaz plenamente nossa imagem” (BOUGNOUX, 1994, p.171). Segundo 

Bougnoux (1994), nas sociedades ocidentais contemporâneas, a compra apazigua não a 

necessidade, mas uma exigência de definição de nós mesmos, sendo a publicidade a mediadora 

deste processo. Esta, por sua vez, está sempre sugerindo que, se consumirmos tal produto, 

seremos como X. O que está em jogo, portanto, é a nossa imagem, projetada nos anúncios 

publicitários.  

Ou seja, os personagens dos anúncios, pensados nos mínimos detalhes para gerar uma 

identificação com o público-alvo, tornam-se projeções de nós mesmos, assim como os próprios 

produtos anunciados, já que o objetivo é que sejam vistos como prolongamentos do sujeito, 

compensações (FERRÉS, 1998). É exatamente o que ocorre quando um anúncio oferece um carro 

“para quem entende de carro”, ou eletrodomésticos “da multimulher”: em vez de destacar 

qualidades objetivas dos produtos, ele oferece imagens ou um eu ideal do próprio consumidor. 

Sendo assim, “a maioria dos produtos não são comprados para satisfazer necessidades físicas, 

mas psicológicas, emotivas: desejos e temores, geralmente criados de maneira artificial” (Ibid, 

1998, p.203). 

Portanto, para posicionar marcas e produtos no espírito do consumidor e nos mercados, a 

publicidade se utiliza de mecanismos associativos, sobretudo emocionais, para dotá-los de 

personalidade e conferir diferenciais em relação à concorrência. Para isto, a publicidade busca 
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promover transferência de valores, seja de contextos (criados ou não pelos publicitários); de 

modelos ou personalidades famosas, ou ainda da mensagem (FERRÉS, 1998) para os produtos e 

marcas.  

Um exemplo emblemático da transferência de valores do contexto e de modelos para um produto 

e para a marca é o país – imaginário - de Marlboro. O cigarro, inicialmente pensado para o 

público feminino, foi completamente reposicionado, com estrondoso sucesso, por meio da 

criação de um universo simbólico, utilizando-se da clássica imagem do cowboy, símbolo de 

liberdade, virilidade, independência, rebeldia e do americanismo. O slogan “Venha para o país de 

Marlboro” convidava o novo público-alvo, adolescentes e jovens em busca de independência, a 

comprar não só um cigarro, mas uma identidade – o que não seria possível por meio de uma linha 

racional de persuasão.  

A utilização de personalidades famosas promovendo produtos que, por vezes, nem consomem de 

fato, é uma das maiores provas do caráter emocional da publicidade. Podemos ilustrar este tipo de 

estratégia recorrendo ao exemplo da campanha “Nove entre dez estrelas de cinema usam Lux”, 

em que o uso diário do sabonete é vinculado a atrizes famosas, na tentativa de que o consumidor 

associe a beleza das estrelas à “suave espuma de Lux”. Se fosse explicitamente dito nos 

comerciais que a mulher que usa Lux será bela como uma diva do cinema, tal argumentação seria 

rapidamente refutada pelo receptor, uma vez que esta associação não tem o menor sentido lógico. 

Mas, ao afirmar que a maioria das estrelas usa Lux e vincular a imagem da marca a mais de 400 

divas de Hollywood
9
, como Marilyn Monroe e Sophia Loren, a campanha apenas sugeriu esta 

relação e, inconscientemente, muitas consumidoras acabaram associando o sabonete à beleza e ao 

carisma das atrizes. 

Outra estratégia associativa citada anteriormente e claramente presente na publicidade é a 

transferência dos valores formais da própria mensagem para o produto, como por exemplo, a 

associação entre o design do anúncio e o produto anunciado. Uma imagem bonita presente em 

uma peça publicitária tende a ser considerada a imagem de uma realidade bonita, transferindo 

para o produto o fascínio despertado pelo anúncio (FERRÉS, 1998). Por outro lado, quando 

                                                             
9 Disponível em: < http://www.unilever.com.br/Images/LUX_FINAL-ok_tcm95-107328.pdf>. Acesso em: 05 jun. 

2010. 
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vemos um anúncio mal feito em termos estéticos, deduzimos que o produto é de má qualidade, ou 

pelo menos pior do que aquele que é anunciado de forma mais bonita e atraente.  

Portanto, conclui-se que “na publicidade, o que é percebido na mente do consumidor é a 

realidade mais importante” (RANDAZZO, 1997, p.37, grifo do autor). E para criar estas 

realidades perceptuais, a publicidade contemporânea se utiliza de estratégias, sobretudo 

emocionais, voltando-se para as emoções e aspirações do público-alvo para revestir produtos e 

marcas de personalidades que reflitam seus desejos e necessidades de autoafirmação, vendendo 

sonhos e imagens daquilo que queremos ser, e posicionando, assim, tais marcas e produtos nas 

mentes e corações dos consumidores.  

  

2.4. Novas estratégias publicitárias na conquista do consumidor  

Como comentado nos tópicos anteriores, a publicidade sempre esteve em constante evolução, 

acompanhando o desenvolvimento dos meios de comunicação, inventando e reinventando 

linguagens a fim de se adaptar ao contexto social, histórico, econômico e cultural em que se 

insere. Já no capítulo um, foi abordado o ambiente contemporâneo, de uma sociedade 

hipermidiatizada, com mercados de bens saturados de produtos similares, marcas e mensagens 

midiáticas que circulam e invadem todos os espaços sociais. Além disso, abordou-se a tendência 

cada vez mais forte da hipersegmentação, tanto dos mercados de bens, quanto dos meios de 

comunicação.  

Todos estes fatores evidenciam a fragilidade, na atualidade, da publicidade convencional, mais 

eficiente antes do advento da Internet, quando um número muito menor de mensagens circulava 

no ambiente social, divulgando um número imensamente menor de produtos. E é neste contexto 

que a publicidade contemporânea busca e explora novas estratégias, além da comunicação de 

massa, para promover uma maior aproximação com o público, e fortalecer o envolvimento 

emocional entre marcas e consumidores, por vezes complementando estratégias mais 

convencionais de comunicação. É importante esclarecer que novas estratégias, neste trabalho, são 

todas aquelas que não se enquadram nos meios de comunicação de massa e nos formatos 

tradicionais. Isto porque, como já mencionado no Capítulo 1, apesar de os meios de comunicação 
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de massa continuarem sendo peças importantes no planejamento de comunicação de boa parte 

das marcas, sobretudo daquelas que podem pagar por tal exposição, a publicidade convencional, 

veiculada nesses meios, já não é mais suficiente como outrora para satisfazer as necessidades de 

comunicação das marcas, principalmente quando se trata de se comunicar com públicos mais 

restritos e de maneira diferenciada, por meio de experiências de envolvimento e interação com os 

consumidores. 

Neste tópico, abordarei rapidamente algumas destas novas estratégias, exemplificando-as com 

casos de grandes marcas, para então me aprofundar no Marketing de Guerrilha, no Capítulo 3. É 

importante destacar que, por vezes, é difícil separar ou até mesmo diferenciar estas estratégias de 

outros componentes do mix promocional de marketing, como relações públicas ou marketing 

direto, pois trata-se de experimentações e abordagens que atuam de maneira extremamente 

integrada.  

Uma nova estratégia de comunicação, visando um melhor relacionamento com o consumidor, por 

exemplo, é a criação e disponibilização gratuita de aplicativos de marcas para smartphones e 

outros dispositivos móveis. O lançamento do iPhone em 2007 alavancou o quase inexistente 

mercado de aplicativos para smartphones, que aos poucos passou a ser explorado por marcas que 

almejavam obter mais um ponto de contato com os consumidores. Ao contrário do que ocorre 

com a publicidade em geral, os aplicativos só chegam ao consumidor se o mesmo permitir, 

quando faz o download para o seu aparelho. Portanto, algumas marcas estão investindo no 

desenvolvimento de aplicativos que oferecem algum tipo de serviço, entretenimento ou conteúdo 

relevante ao consumidor, conseguindo fazer-se mais presente em seu cotidiano, fortalecendo o 

relacionamento e agregando valor à marca. 

Alexandre van Beeck, sócio-diretor de Planejamento da agência responsável pelas ações mobile 

da Nestlé, em entrevista ao Mundo do Marketing
10

, afirmou que “as empresas que querem se 

posicionar no mercado, a partir dos aplicativos, precisam oferecer um serviço. A ferramenta deve 

ter valor agregado e função prática para ajudar no dia-a-dia do consumidor, mantendo a marca 

presente em sua rotina”. O aplicativo Nestlé Receitas, que obteve mais de 45 mil downloads, 

                                                             
10 Disponível em: <http://www.mundodomarketing.com.br/17%2C14139%2Cmarcas-usam-aplicativos-para-se-

aproximar-do-consumidor.htm> . Acesso em: 29 mai. 2010. 
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possui mais de três mil receitas disponíveis, que os consumidores podem compartilhar por e-mail, 

além de sugestões de pratos, e a possibilidade de montar listas de compras das receitas favoritas, 

etc. É um bom exemplo de como uma marca pode ser inserida no dia-a-dia do consumidor de 

maneira não invasiva, ao divulgar seus produtos, sendo, ao mesmo tempo, útil ao cliente. 

Outra abordagem adotada por marcas que investem em aplicativos para se fazerem mais 

presentes e lembradas no cotidiano dos consumidores é o entretenimento. O aplicativo Audi A1 

Beat Driver, por exemplo, é um jogo em que os competidores dirigem o modelo promovido ao 

som de bandas de rock atuais. Os usuários também tem acesso a informações sobre o novo carro 

da montadora e podem compartilhar seus recordes no Facebook e no Twitter, direto de seu 

aparelho celular. De maneira amigável e divertida, a Audi consegue divulgar o Audi A1 para seu 

público-alvo e ainda estimula o próprio consumidor a compartilhar o jogo - que não deixa de ser 

uma peça publicitária interativa - com sua rede de amigos. 

 

Figura 3 - Aplicativos para iPhone desenvolvidos para  Audi e Nestlé. 

Muitas marcas também começam a perceber a importância de participar de redes sociais, como 

Orkut e Facebook, para criar um relacionamento mais próximo e transparente com os 

consumidores. Além disso, as redes sociais, se bem exploradas, representam hoje uma poderosa 

ferramenta para geração de boca a boca, capaz de potencializar as mensagens das empresas.  
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Segundo um artigo da Advertising Age
11

, a General Mills, gigante americana de alimentos 

embalados, recentemente passou a produzir produtos como cookies, brownies e bolos sem glúten, 

visando um nicho de mercado representado por 2% da população com doença celíaca (que se 

caracteriza pela intolerância ao glúten) e os outros 10% interessados em evitá-lo. Em 2008, os 

produtos sem glúten foram os itens mais requisitados pelos consumidores da General Mills, o que 

se deve em parte pelo forte relacionamento que a empresa estabeleceu com os mesmos por meio 

das redes sociais virtuais. Ao interagir com os usuários engajados em comunidades compostas 

pelo público-alvo dos novos produtos, a General Mills foi capaz de detectar melhor seus desejos 

e adequar a produção à demanda do grupo. Além disso, os próprios consumidores foram os 

maiores responsáveis pela divulgação dos produtos, por meio do boca a boca. 

Já a Coca-Cola utiliza as redes sociais para fidelizar ainda mais seus consumidores ao redor do 

mundo. Por exemplo: a comunidade da marca no Facebook, criada e administrada por dois fãs, 

conta hoje com quase 7 milhões de fãs
12

, declarando seu amor pela Coca-Cola, compartilhando e 

comentando conteúdos (como fotos e vídeos), relatando experiências e percepções sobre o 

produto, interagindo entre si e com a marca. Esta, por sua vez, atua em conjunto com os 

administradores e publica conteúdos que são relevantes para estes fiéis consumidores, como um 

vídeo gravado em uma reunião de colecionadores dos mais variados objetos da marca, e outro, 

mais educativo, que apresenta a fábrica de reciclagem de PET da Coca-Cola na Carolina do Sul, a 

maior do gênero no mundo. Este tipo de interação faz com que os consumidores se sintam ainda 

mais envolvidos com a marca. Por meio da participação ativa da Coca-Cola como um membro da 

comunidade, e não como uma grande marca visando interferir nos conteúdos publicados sobre 

ela, cria-se um relacionamento recíproco entre marca e seus fiéis consumidores, o que ajuda a 

fidelizá-los ainda mais. 

                                                             
11 Disponível em: <http://adage.com/article?article_id=137870>. Acesso em: 03 mai. 2010. 

12 Número encontrado na própria comunidade, disponível em: 

<http://www.facebook.com/#!/cocacola?v=info&ref=ts&ajaxpipe=1&__a=11>. Acesso em 07 jul.10. 
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Figura 4 – Parte das mais de 6 mil fotos publicadas pelos fãs da Coca-Cola em sua página oficial no Facebook. 

Acesso em 17 jul. 2010. 

 

Outra estratégia publicitária diferenciada é a compra de palavras-chave por meio do Google 

AdWords, que, para Chris Anderson (2006), representa a máquina de propaganda mais eficaz da 

Cauda Longa. O Google percebeu que cada termo pesquisado na Internet é uma expressão de 

interesse e de intenção que pode ser convertido em publicidade altamente dirigida, caso a 

identificação dos anúncios seja determinada pelos mesmos algoritmos que produzem os 

resultados de suas buscas (ANDERSON, 2006). Ao deixar todo o trabalho por conta do software, 

o Google reduziu drasticamente os custos de se atingir o público almejado na Internet, o que 

torna possível a qualquer pessoa ou empresa anunciar no gigante das buscas, comprando 

palavras-chave num processo de leilão automático, no qual o lance mínimo é de apenas US$0,05 

por clique – é interessante destacar que o anunciante paga pelo serviço de acordo com o número 

de pessoas que efetivamente clicam no link patrocinado e são direcionadas para o site desejado. 

Além de ser muito mais barato do que formas tradicionais de propaganda e uma ferramenta 

altamente segmentada, o AdWords também produz anúncios, de certa forma, mais eficazes, uma 

vez que os anunciantes podem personalizá-los e testá-los de modo a obter o máximo de cliques. 

A eficácia também se deve, obviamente, ao fato de que, por estar associado a palavras-chave, o 
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anúncio é direcionado somente a consumidores potenciais, de acordo com suas buscas na 

Internet. Por exemplo, ao digitar “promoção passagens” no campo de busca do Google, é exibido 

um anúncio do Submarino Viagens que, se clicado, nos direcionará ao site de compras de 

passagens, reserva de hotéis, pacotes de viagens, etc. Em tempos em que cada vez mais 

consumidores pesquisam produtos e serviços na Internet, a compra de palavras-chave pelo 

AdWords representa uma interessante ferramenta publicitária. 

Outra forma de utilizar este recurso é comprar termos que se pretende associar ao conceito da 

marca, em vez de simplesmente buscar promover vendas, como no exemplo anterior. Por 

exemplo, ao pesquisar “bem-estar” no Google, links patrocinados da Coca-Cola Light Plus e da 

Nestlé são exibidos (ver Figura 5), e nos direcionam aos respectivos sites. Mesmo que o 

internauta não clique nos links e não visite os sites anunciados, a simples exposição da marca 

associada à noção de bem-estar já agrega valor, constituindo mais uma das inúmeras mensagens 

publicitárias das marcas transmitindo este conceito às quais o consumidor é exposto. 

 

Figura 5 - Links patrocinados da Coca-Cola e da Nestlé exibidos à direita da tela quando se pesquisa o termo “bem-

estar” no Google. 

 

Por outro lado, a British Petroleum, ao enfrentar uma séria crise devido ao vazamento de petróleo 

no Golfo do México, comprou termos de busca relacionados ao desastre para tentar direcionar 
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internautas à sua página
13

. Segundo a empresa, o objetivo da ação era aumentar a exposição de 

seus esforços para conter um derramamento que tornou-se o pior desastre ambiental da história 

dos Estados Unidos, numa clara (e polêmica) tentativa de amenizar os danos causados pelo 

incidente à imagem da marca. 

Outra forma diferenciada de criar vínculos emocionais com os consumidores, driblando as já 

citadas dificuldades enfrentadas pela publicidade contemporânea, é investir na experiência entre 

os mesmos e a marca. A cafeteria Starbucks, por exemplo, construiu uma das marcas mais 

valiosas do mundo sem nunca investir em publicidade de massa. Segundo Klein (2006), o 

sucesso da Starbucks mostrou a que ponto o projeto de elaboração de uma marca vai além do 

logotipo esparramado em um outdoor, já que a empresa fomentou uma poderosa identidade ao 

transformar seu conceito de marca em um “vírus” e enviá-lo para a sociedade por diversos canais: 

patrocínio cultural, experiência do consumidor e extensões da marca. A propaganda 

convencional, neste contexto, era vista como uma intrusão, uma vez que a empresa adotava uma 

abordagem muito mais orgânica - ou menos invasiva - de construção da imagem. 

Scott Bedbury, vice-presidente de marketing da Starbucks, reconhece 

abertamente que “os consumidores não acreditam que exista uma grande 

diferença entre os produtos”, e é por isso que as marcas devem “estabelecer 

laços emocionais” com seus consumidores através da “experiência Starbucks”. 

As pessoas que fazem fila na Starbucks, escreve o CEO Howard Shultz, não 

estão procurando apenas café, mas o ambiente romântico da cafeteria, a 

sensação de calor e comunidade que as pessoas encontram nas lojas Starbucks. 

(KLEIN, 2006, p.44) 

 

Portanto, no caso Starbucks, as próprias lojas são publicidade tridimensional (KLEIN, 2006), 

uma vez que o atendimento personalizado, juntamente com o ambiente intimista e aconchegante 

transmite sensações que colaboram para a criação e sustentação da imagem da marca, 

posicionando-a na mente e nos corações dos consumidores ao estabelecer laços emocionais 

através da “experiência Starbucks”. 

Dentre as novas estratégias citadas até aqui, o trabalho privilegiará o Marketing de Guerrilha 

porque, ao mesmo tempo em que conseguem captar a atenção de potenciais consumidores em 

                                                             
13 Informações encontradas em matéria do Jornal de Londrina. Disponível em: 
<http://portal.rpc.com.br/jl/online/conteudo.phtml?tl=1&id=1012641&tit=BP-compra-palavras-referentes-a-

vazamento-no-Google-e-no-Yahoo>. Acesso em: 14 jun. 2010. 
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meio ao ambiente saturado de mensagens, as ações de guerrilha promovem envolvimento, 

aproximação e interação com o consumidor, de maneira criativa e diferenciada, além de 

representarem uma alternativa mais econômica para atingir públicos segmentados – exatamente o 

que as marcas procuram para fortalecer sua comunicação na atualidade. 
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3. O MARKETING DE GUERRILHA 

3.1. Origem e definição 

O Marketing de Guerrilha foi descrito pela primeira vez em 1982, por Jay Conrad Levinson, em 

seu livro homônimo, tendo como inspiração a guerrilha bélica, em que exércitos de menor 

número e munidos de equipamentos menos eficazes utilizam táticas diferenciadas, como 

mobilidade e surpresa, para derrotar o inimigo mais poderoso e bem preparado. Como resumem 

Al Ries e Jack Trout, em seu livro Marketing de Guerra, “da China à Cuba e ao Vietnã, a história 

ensina o poder do movimento de guerrilha. Em negócios também, a guerrilha tem um 

reservatório de vantagens táticas que permite à pequena empresa acompanhar e florescer na terra 

dos gigantes”. (RIES;TROUT, 1986, p.89).  

 

Levinson adaptou os conceitos e práticas da guerrilha bélica para o mundo dos negócios, a fim de 

mostrar que pequenas empresas podem e devem adotar táticas alternativas de marketing para 

sobreviver nos mercados atuais ou mesmo competir com concorrentes maiores. O marketing de 

guerrilha nasceu, portanto, como um arsenal de conceitos, proposições e ideias de como 

sobreviver e vencer num mercado totalmente desigual (CAVALCANTE, 2003). Com recursos 

financeiros insuficientes para investir nas ferramentas de marketing tradicionais, sobretudo na 

variável promocional do composto de marketing, as técnicas de guerrilha permitem que pequenas 

empresas utilizem “armas” mais baratas e eficazes, baseadas na criatividade e na inovação, em 

busca de visibilidade e posicionamento no mercado.  

 

Ao longo dos anos, contudo, observa-se que o termo marketing de guerrilha foi incorporado pelo 

meio publicitário focando, obviamente, apenas sua variável promocional, mas sem fugir de seu 

princípio básico, isto é, utilizar-se de técnicas não convencionais para conquistar mercados. Este 

trabalho se baseia exatamente nesta visão promocional do marketing de guerrilha, que, 

atualmente é conhecido como uma ferramenta que, por meio de ações ousadas e inusitadas, visa 

conquistar a atenção do público, gerar boca a boca entre os consumidores e obter mídia 

espontânea, a um custo muito inferior ao que a publicidade convencional demandaria para atingir 

o mesmo público. Ou seja, caracteriza-se por alternativas de comunicação mais simples, menos 
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custosas e capazes de atingir o público-alvo de maneira mais direta, que contribuem para 

posicionar produtos, serviços e marcas nos atuais mercados saturados de bens e informação. Tal 

conceituação pode ser identificada no texto de apresentação da Espalhe
14

, primeira agencia de 

marketing de guerrilha do Brasil, que afirma: 

Em uma sociedade saturada de informação, o maior risco é ser ignorado. As 

empresas precisam fugir do conforto e buscar vantagens competitivas em 

soluções novas e não convencionais. Essa é a nossa proposta: fazer um barulho 

diferente. Furar o congestionamento do mercado, onde milhares de produtos 

gritam por atenção e posicionar a sua marca ali, na rua, lado a lado com o seu 

consumidor. Para vencer esta guerra, nós utilizamos as armas de guerrilha: 

agilidade, ousadia e surpresa. 

 

Infelizmente, a bibliografia sobre o marketing de guerrilha não acompanhou esta evolução da 

conceituação do termo, sendo a Internet a principal fonte de informação sobre o tema, do modo 

como é visto hoje pelo mercado publicitário e clientes. No Brasil, o site Guerrilhapédia
15

, 

organizado pela agência Espalhe, constitui um guia colaborativo que reúne os principais 

conceitos e ferramentas do marketing de guerrilha, tornando-se referência para pesquisadores e 

interessados no tema. Foi com base neste guia que os princípios do marketing de guerrilha foram 

identificados, bem como as ferramentas mais utilizadas, elementos que serão devidamente 

abordados neste trabalho, com auxílio de bibliografia específica sobre determinados conceitos 

inseridos no tema marketing de guerrilha, como o buzz marketing. 

É importante ressaltar ainda que, se a princípio, o marketing de guerrilha era uma solução de 

marketing de baixo custo, voltado sobretudo para pequenas empresas, com o passar do tempo, 

grandes anunciantes passaram a utilizar a ferramenta. Atualmente, até mesmo corporações 

globais como Nike, IBM e Coca-Cola, deslocam parte de seus orçamentos de marketing para 

ações de guerrilha, a fim de complementar seu arsenal de comunicação, potencializar suas 

mensagens e trazer atitude para a marca. 

 

                                                             
14 Disponível em: < http://www.blogdeguerrilha.com.br/agencia>. Acesso em: 11 jul. 2010. 
15 O site é baseado em uma ferramenta Wiki, em que qualquer usuário cadastrado pode adicionar ou editar verbetes. 
Disponível em: <http://www.blogdeguerrilha.com.br/wiki/index.php5?title=P%C3%A1gina_principal>.Acesso em: 

11 jul. 2010. 
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Para melhor compreender o marketing de guerrilha e seu funcionamento, é preciso antes 

conhecer seus princípios básicos e seus objetivos, descritos no tópico a seguir. 

 

3.2. Princípios e objetivos do Marketing de Guerrilha 

Podemos distinguir alguns princípios e objetivos que norteiam as ações de guerrilha, servindo de 

base para todas as ferramentas que serão apresentadas no tópico seguinte. Como princípios, 

destacamos a criatividade e a utilização de mídias alternativas, responsáveis por produzir ações 

realmente impactantes, em um ambiente social hipermidiatizado. Através do inusitado, o 

marketing de guerrilha objetiva a obtenção de mídia espontânea, geração de boca a boca e a 

segmentação do público atingido. Vale ressaltar que estes princípios e objetivos não são 

exclusividades do marketing de guerrilha, mas, combinados de diferentes maneiras de acordo 

com o propósito de cada ação, são os responsáveis pelo baixo custo do marketing de guerrilha em 

relação à publicidade convencional e pelo poder de potencializar o impacto e o alcance de ações, 

inicialmente realizadas para públicos restritos. É por meio dessas ações que o marketing de 

guerrilha busca superar os obstáculos impostos pela saturação midiática e pela hipersegmentação 

dos mercados contemporâneos, possivelmente com maiores chances de sucesso do que as 

estratégias publicitárias convencionais.  

A criatividade é um aspecto crucial do marketing de guerrilha, uma vez que seu objetivo 

fundamental é apresentar propostas tão ousadas e inesperadas que despertem a atenção e o 

interesse do público em meio ao imenso volume de mensagens publicitárias que circulam pelas 

mais diversas mídias na atualidade. E não basta conquistar a atenção do público, é preciso ainda 

propiciar uma experiência marcante entre consumidor e marca. Entretanto, Jay Conrad Levinson 

nos indica ainda outra relação entre marketing de guerrilha e criatividade em seu livro 

“Criatividade de Guerrilha”, que, segundo o autor, “significa convocar o assombroso poder dos 

memes em prol do marketing de sua empresa” (2004, p. 10).  

Richard Dawkins, biólogo da Universidade de Oxford, cunhou a palavra meme, em 1976, no 

livro “O Gene Egoísta”, definindo-a como uma unidade básica de transmissão ou imitação 

cultural. Levinson ilustra o conceito de meme com uma pequena estória: 
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O homem pré-histórico, Uba, passou o dia todo na chuva tentando pegar um 

peixe porque sua família estava com muita fome e precisava urgentemente de 

alimentos. Mas, [...]fraco de fome, ele simplesmente não conseguia pegar um 

peixe com firmeza suficiente. Pior ainda, a leve chuva transformou-se em uma 

chuva pesada e Uba foi forçado a procurar abrigo em uma caverna próxima. Ao 

entrar, [...] ele notou uma série de pinturas na caverna. Uma delas mostrava um 

cervo. Outra representava uma figura divina. Mas foi a terceira que capturou sua 

atenção. 

[...] um desenho simples – a figura de um homem segurando uma vara longa. Na 

ponta da vara, um peixe empalado. De repente, Uba assimilou a ideia! Dentro de 

uma hora, ele voltou para sua família com cinco peixes, todos pegos com uma 

vara de ponta afiada. A família de Uba foi salva por um meme.
16

  

Ou seja, o meme representa “um símbolo autoexplicativo que, por meio de palavras, ações, sons 

ou imagens, comunica uma ideia completa” (LEVINSON, 2004, p.10). Transposto para o 

marketing, um meme é um conceito que foi tão simplificado que qualquer um pode entendê-lo 

instantânea e facilmente. Além disso, deve ser capaz de influenciar o comportamento do 

consumidor, assim como a pintura alterou o comportamento de Uba, na estória acima. Um grande 

exemplo de meme no marketing, para o autor, é a imagem do cowboy de Marlboro, que 

comunica todo um conceito de marca de maneira simples e instantânea. A figura do cowboy 

dispensa explicações e reflexões, fazendo com que o consumidor assimile automaticamente os 

conceitos de virilidade, liberdade e rebeldia, simplificados na forma do personagem, e então os 

associe ao produto.  

Em suma, o que Levinson defende ao associar o conceito de meme com criatividade é que os 

profissionais de marketing e publicidade devem canalizar sua criatividade não para produzir arte 

ou comerciais premiados, porém ineficazes; mas sim para provocar mudanças efetivas no 

comportamento do consumidor em prol das marcas. 

Em uma época em que os consumidores dispõem de cada vez menos tempo e atenção para se 

deter diante das inúmeras mensagens que recebe, é fundamental que se consiga, ao conquistar o 

interesse do público-alvo por meio da ousadia das ações, transmitir o conceito pretendido o mais 

rápido possível, de modo que o consumidor o assimile sem esforço. Em busca disso, outro 

                                                             
16 Tradução nossa. Artigo disponível em 

http://www.gmarketing.com/articles/read/21/Guerrilla_Marketing_Memes.html. Acesso em 14/07/2010 
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importante recurso do marketing de guerrilha, intimamente ligado à criatividade, é a utilização de 

mídias alternativas.  

Porém, antes de abordar as mídias alternativas, é preciso esclarecer que neste trabalho, até mesmo 

para simplificar a tarefa de nos referirmos às estratégias em foco, estamos considerando “mídia” 

ou os meios de comunicação, como jornais e televisão, não apenas meios de transmissão de 

notícias e informações. Com o surgimento da comunicação teleinformática, o sentido do termo 

“mídia” foi ampliado, passando a designar “quaisquer tipos de meios de comunicação e até 

aparelhos, dispositivos ou mesmo programas auxiliares da comunicação.” (SANTAELLA apud 

MUNIZ, 2004, p. 92) Sendo assim, pode-se considerar mídia qualquer meio ou suporte de que a 

publicidade se serve para fazer circular suas mensagens e interagir tanto com o meio, quanto com 

o público. Neste contexto, “as mídias são parte integrante dessas interações e não apenas 

máquinas de transmissão [...]”(MUNIZ, 2004, p.92)  

Segundo Levinson (1989), tudo é passível de virar suporte para mensagens publicitárias e tudo 

deve ser aproveitado. Sendo assim, um dos princípios fundamentais do marketing de guerrilha é a 

utilização de mídias alternativas que, segundo Sissors e Bumba, podem ser entendidas como 

quase todo modo inovador de se transmitir mensagens publicitárias aos 

consumidores. Costuma estar menos sujeita a interferências do que a mídia 

convencional e funde mensagens publicitárias utilizando recursos que 

normalmente não são chamados de mídia. A demanda se baseia na necessidade 

de se encontrarem melhores maneiras de alcançar consumidores que tenham 

alterado seus hábitos de vida ou pertençam a categorias de marketing novas e 

diferentes das tradicionais (SISSORS; BUMBA,2001,p.133) 

 

Ou seja, por meio de mídias alternativas, o marketing de guerrilha explora novas formas de 

comunicação mais direta com os consumidores, que permitem uma abordagem mais 

diversificada, eficaz e menos custosa dos públicos almejados (SEMPRINI, 2006), atendendo 

assim as atuais necessidades de comunicação mais direcionada das marcas, que a mídia 

tradicional não consegue mais suprir completamente.  

A utilização de mídias alternativas, juntamente com uma atenção mais cuidadosa às ações  

criativas, possui grande valor estratégico na batalha pela atenção do público-alvo, no já 
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contextualizado ambiente hipermidiatizado em que vivemos. Por explorar o inusitado e o 

surpreendente, utilizando quase qualquer tipo de suporte, o marketing de guerrilha pode 

conquistar mais facilmente a atenção dos consumidores.  Ao mesmo tempo, pode gerar maior 

envolvimento com o público-alvo do que um anúncio tradicional, sobretudo com os indivíduos 

que participam ou presenciam a ação no momento em que ocorre, mas também com aqueles que 

interagem com a campanha quando esta possui desdobramentos interativos na Internet. Segundo 

Karla Patriota, em seu artigo apresentado no Núcleo de Pesquisa de Publicidade, Propaganda e 

Marketing da Intercom, em 2004, 

 

ao interagir com o público, torna-se impossível o produto/serviço não ser 

percebido. E neste caso, se obtém algo de valor considerável,[...] que é a 

participação em lugar da invasão, uma vez que participar do cotidiano do 

consumidor é mais do que gerar recall ou top of mind. (PATRIOTA, 2004, p.10) 

Mesmo que não se acredite nessa impossibilidade tão categórica, pode-se afirmar que uma ação 

de guerrilha bem planejada e executada pode explorar ao máximo qualquer suporte ou superfície 

que venha a ser o mais adequado para a transmissão eficaz do conceito desejado, libertando-se 

das tradicionais limitações de formatos ou linguagens, como afirma Cappo:  

o aspecto mais importante do marketing abaixo-da-linha
17

 para o pessoal das 

agências de propaganda é que ele lhes dá uma série mais ampla de instrumentos 

com que criar uma campanha de marketing bem-sucedida para o cliente. Ele lhes 

dá a máxima liberdade de criatividade. Já não precisam mais ficar presos ao 

anúncio impresso, ao spot de rádio ou ao comercial de televisão. (CAPPO, 2004, 

p. 93). 

 

Por contar com tamanha liberdade criativa, o marketing de guerrilha constitui uma importante 

estratégia de complementação da publicidade convencional, representando mais um ponto de 

contato com o consumidor, capaz de apresentar o conceito da marca de maneiras surpreendentes 

e diferenciadas.  

É importante destacar que, diante das infinitas possibilidades de suportes a serem utilizados, a 

adequação da escolha em relação ao público-alvo e à mensagem que se pretende transmitir a ele 

                                                             
17 Tradução de below-the-line, ou seja, técnicas publicitárias que não se enquadram na propaganda convencional, 

sinônimo de mídias alternativas neste contexto.  
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deve ser sempre levada em consideração pelos planejadores das ações. É o que defende Patriota, 

ao afirmar que 

 

Todo e qualquer veículo da ação publicitária carrega em si alguns aspectos e 

significados, que, se percebidos de forma correta, podem desempenhar um 

relevante papel no processo de construção do envolvimento entre 

produto/serviço e consumidor. O desafio consiste em encontrar o equilíbrio e a 

pertinência, tão importantes no planejamento estratégico da comunicação 

midiática. O planejador de mídia tem que buscar, em sua estratégia de escolha 

dos meios a serem utilizados para comunicação com o target, uma harmonia 

entre meio e mensagem, que pelo menos se “aproxime” da perfeição. Ou seja, o 

conjunto meio (mídia) e mensagem (conteúdo) deve ter, em sua essência, 

relevância e identificação com o público-alvo da comunicação. (PATRIOTA, 

2004, p.5)  

 

Outra importante vantagem do marketing de guerrilha para reduzir gastos em comunicação, sem 

deixar de gerar visibilidade para a marca, é a obtenção de mídia espontânea. O marketing de 

guerrilha gera mídia espontânea de duas formas: ao elaborar ações criativas e inusitadas, pode 

despertar automaticamente a atenção da imprensa, que transforma o evento em notícia; ou pode 

realizar um trabalho de Relações Públicas, enviando press-releases aos veículos de comunicação 

de interesse. Para grandes empresas que cada vez mais passam a adotar estratégias de guerrilha, o 

intuito é conquistar espaços editoriais, matérias ou notas jornalísticas a fim de reforçar a 

exposição da marca, complementando o restante dos esforços de comunicação da campanha. 

Além disso, vale ressaltar a repercussão espontânea que pode se obter na Internet, em blogs 

especializados ou comunidades virtuais que atingem diretamente determinado nicho de mercado. 

Além do custo zero para repercutir a ação em grandes e pequenos veículos de comunicação, 

potencializando o alcance da mensagem da marca, a obtenção de mídia espontânea, por seu 

caráter jornalístico, possui outra grande vantagem para o anunciante. Os consumidores, 

naturalmente, tendem a considerar toda mensagem comercial como tendenciosa e parcial, uma 

vez que envolve os interesses do anunciante, e adotam uma postura um tanto cética e cautelosa 

em relação à informação presente em anúncios. Por outro lado, confiam mais nos conteúdos 

jornalísticos, por acreditarem se tratar de informação imparcial. Desta forma, segundo Ries e Ries 

(2002), a utilização de ferramentas de Relações Públicas agrega credibilidade à mensagem por 

parte de alguns meios de comunicação, pois trata-se de uma fonte supostamente imparcial; e 



56 

 

 

ainda desperta uma maior atenção do consumidor, o qual espera encontrar nos conteúdos 

jornalísticos informações que ainda não conhece, ao contrário da propaganda tradicional. 

Exemplo disso é que 

Quase todos ouvimos falar em Palm, Amazon, eBay, The Body Shop [...], não 

por meio de propaganda, mas através de reportagens na mídia. Em breve, 

começamos a ouvir comentários dos amigos sobre esses produtos; depois, 

também conversamos com outros amigos sobre esses e outros produtos. E ouvir 

alguém se referir a um produto é muito mais convincente do que as mensagens 

transmitidas por anúncios pagos. (KOTLER, 2003, p.202) 

 

A afirmação de Kotler nos leva à próxima tática básica do marketing de guerrilha, a geração de 

boca a boca, que, juntamente com a mídia espontânea, colabora para agregar credibilidade à 

mensagem, bem como potencializar sua repercussão. 

 

Para disseminar determinado conteúdo sem grandes investimentos, o marketing de guerrilha se 

utiliza das ferramentas do buzz marketing, também conhecido como marketing boca a boca. 

Sendo assim, recorremos a Marian Salzman, Ira Matathia e Ann O`Reilly, autores de “Buzz: A 

Era do Marketing Viral”, para conceituar e entender o funcionamento e o papel estratégico do 

buzz na atualidade. 

O buzz existe desde que as pessoas começaram a compartilhar ideias. Trata-se 

do efeito boca a boca, da transferência de informação pelas redes sociais. Pode 

acontecer espontaneamente, sem estímulo do homem de marketing ou de outra 

pessoa qualquer. O buzz marketing, por seu turno, consiste no uso roteirizado da 

ação para gerar buzz.[...] Um dos fatores que diferenciam o buzz marketing de 

outras formas de marketing é a ilusão de espontaneidade, a invisibilidade do 

autor. A chave de tudo é a autenticidade! (SALZMAN; MATATHIA; 

O`REILLY, 2003, p.8, grifo do autor) 

Ao estimular indivíduos a repassar determinada mensagem para outros, o buzz marketing cria um 

grande potencial de crescimento da exposição e da influência da mesma. Afinal, em tempos em 

que cada vez mais pessoas estão conectadas entre si graças à Internet e à participação em redes 

sociais virtuais, uma mensagem pode atingir milhares ou até milhões de indivíduos com 

facilidade através do boca-a-boca virtual.  
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Portanto, ao contrário da propaganda tradicional, caracterizada pela interrupção, seja de um 

programa de TV, rádio, matéria de revista, etc, e por enviar as mensagens aos consumidores 

tendo como mediação a mídia utilizada, a fomentação de boca a boca utiliza os próprios 

consumidores como transmissores espontâneos da mensagem, apoiando-se na estratégia criativa e 

na possível relevância da mesma para o público-alvo (GODIN,2003). Como afirmam Salzman, 

Matathia e O`Reilly, 

enquanto o velho sistema exigia que os publicitários estimulassem o público, 

parte do valor do buzz é que o público estimula-se a si mesmo. Uma vez posto o 

buzz em movimento, seu curso é natural e desimpedido. Alcança os que são 

vulneráveis a ele e desvia-se dos que não o são. Temos aqui a encarnação 

comercial da seleção natural: só as mensagens mais aptas sobrevivem. (2003, 

p.27) 

 

O caráter estratégico da geração de buzz positivo, ou seja, de comentários favoráveis em torno 

das marcas na sociedade contemporânea, deve-se à sua capacidade de transpor as barreiras 

impostas pela saturação midiática e pela hipersegmentação dos mercados às formas tradicionais 

de comunicação, abordadas no primeiro capítulo. Enquanto as mensagens veiculadas pelas mídias 

de massa perdem eficácia, principalmente quando se trata de atingir pequenos nichos de mercado, 

cresce a credibilidade e o alcance das mensagens repassadas por conhecidos. Como afirmam Ries 

e Ries (2002), à medida que o volume de propaganda tradicional aumenta, os consumidores 

voltam-se para fontes independentes, de terceiros, em busca de recomendações e conselhos sobre 

determinados produtos ou serviços. Este comportamento vem ganhando cada vez mais força 

também na Internet, onde os internautas, geralmente, consultam recomendações e avaliações de 

produtos feitas por outros consumidores, para auxiliar em suas decisões de compra. O fato é que 

“as mensagens de cima para baixo estão perdendo a força, ao passo que as conversas de baixo 

para cima estão ganhando poder” (ANDERSON, 2006, p.96). Sendo assim, “uma boa 

propaganda, secundada por uma boa estratégia de buzz pode ampliar grandemente o impacto e o 

alcance pretendidos pelo profissional de marketing”. (SALZMAN; MATATHIA; O`REILLY, 

2003, p.25) 

Um detalhe importante é que, para gerar a repercussão desejada, o buzz marketing não precisa 

concentrar seus esforços em um grande público, mas sim em grandes influenciadores. Ou seja, os 

alvos primários das ações devem ser os potenciais candidatos a geradores de buzz, capazes de 
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influenciar o comportamento de outros consumidores, que se encarregarão de espalhar a 

mensagem através de sua rede de contatos. Salzman, Matathia e O`Reilly (2003) identificaram, 

por meio de pesquisas, dois perfis de influenciadores, denominados Alfas e Abelhas. Os Alfas 

são consumidores de vanguarda, que gostam de adquirir sempre novas experiências e 

informações, e geralmente menos suscetíveis aos tipos regulares de propaganda, mas que podem 

ser atingidos pelo buzz e espalhá-lo rapidamente para o próximo nível de consumidores, os 

Abelhas. Estes, por sua vez, muito mais comunicativos, apropriam-se das ideias dos Alfas e 

traduzem-nas em dados utilizáveis para o grande público, sendo os grandes responsáveis pela 

disseminação do buzz. 

Portanto, para gerar buzz em torno de uma marca, em vez de focar um grande público, uma boa 

ação de guerrilha deve ser planejada e executada de modo a impactar, por meio da criatividade e 

do inusitado, os influenciadores citados acima, de acordo com os objetivos da campanha. Os 

influenciadores impactados, por sua vez, se encarregarão de espalhar a mensagem à sua rede de 

contatos e assim por diante, fazendo com que a mesma atinja somente aqueles que a consideram 

relevante. Desta forma, os guerrilheiros conseguem derrubar custos e atingir com maior eficácia o 

público almejado, utilizando o próprio consumidor como disseminador do conteúdo que interessa 

a ele e a sua rede social, agregando, assim, credibilidade à mensagem. 

Como já mencionado, o conceito marketing de guerrilha surgiu na década de 1980 com o 

propósito de orientar pequenas empresas a adotar técnicas não convencionais de marketing, a fim 

de sobreviver no mercado globalizado. Para tanto, segundo Ries e Trout (1986), um dos 

princípios da guerrilha é concentrar-se em um nicho ou segmento de mercado, a fim de diminuir 

o tamanho do “campo de batalha” e, assim, obter uma superioridade de força. Ou seja, 

concentrando-se em pequenos nichos de mercado, que não costumam atrair muitos concorrentes e 

com potencial para crescer e gerar lucros maiores (KOTLER; KELLER, 2006), a pequena 

empresa tem melhores chances de ser bem-sucedida nos negócios e de “tornar-se um peixe 

grande em um pequeno açude” (RIES;TROUT, 1986. p. 89). 

Sendo assim, apesar de também buscarem repercussão na grande mídia, em alguns casos, as 

ações de guerrilha são fundamentalmente voltadas para públicos restritos, visando uma 

comunicação mais direta com o público-alvo, de preferência uma interação corpo-a-corpo com o 

consumidor, posicionando a marca no seu dia-a-dia. A própria adoção de mídias alternativas, em 
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detrimento dos meios de comunicação de massa, representa a orientação do marketing de 

guerrilha para atingir nichos específicos, em um contexto de públicos-alvo e mercados cada vez 

mais segmentados. É o que também explicita Gustavo Fortes, sócio da Espalhe, agência 

especializada em marketing de guerrilha, ao afirmar que “não pretendemos fazer comunicação de 

massa, o que as agências tradicionais fazem muito bem. O marketing de guerrilha atinge um 

número reduzido de pessoas, porém mais posicionado e com um contato direto com o 

consumidor"
18

.  

Este potencial de atingir públicos específicos com eficácia vem atraindo cada vez mais as grandes 

empresas. Estas, que possuem condições de investir na publicidade convencional, e continuam a 

fazê-lo, veem no marketing de guerrilha uma alternativa que complementa seus planos de 

comunicação, agregando mais um valioso ponto de contato, interação e envolvimento com o 

consumidor. 

Abordaremos no tópico seguinte algumas das ferramentas mais utilizadas pelas agências de 

marketing de guerrilha na atualidade – ambush marketing, marketing invisível, PR Stunt, 

astroturfing, performance, mídia ambiente e marketing viral – exemplificando-as com ações 

realizadas no Brasil e no exterior. 

 

3.3. As ferramentas mais utilizadas  

O ambush marketing, ou marketing de emboscada, é definido por Sandler e Shani (apud 

REIS,1996) como um esforço planejado por uma organização para se associar indiretamente a 

um evento, de forma a ganhar ao menos algum reconhecimento e benefícios associados ao fato de 

ser um patrocinador oficial. Ou seja, é uma forma de associar a marca ao evento e a seus valores, 

além de conquistar visibilidade na mídia, sem arcar com os custos das cotas de patrocínio, 

especialmente altos em grandes eventos.  

Um dos exemplos mais famosos de emboscada ocorreu na Copa do Mundo de Futebol de 1994, 

nos Estados Unidos. Enquanto a marca de cerveja Kaiser detinha as cotas de patrocínio das 

                                                             
18 Entrevista concedida ao jornal Valor Econômico, disponível em: 

<http://www.espalhe.inf.br/imprensa/valor2site.htm>. Acesso em 10 jun. 2010. 
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transmissões da Rede Globo de Televisão, a Brahma, marca concorrente, uniformizou torcidas 

organizadas e distribuiu material promocional ao redor dos estádios. Durante os jogos do Brasil, 

grandes dedos remetendo ao slogan da Brahma, “A número 1”, podiam ser vistos pelos 

telespectadores espalhados por toda a torcida. Além disso, a Brahma pagou os jogadores da 

seleção brasileira para que levantassem o dedo indicador a cada gol, fazendo referência à 

campanha da cerveja Nº1. Como resultado, a Brahma obteve mais exposição na mídia do que a 

marca patrocinadora e foi ainda mais fortemente associada à seleção durante a Copa do Mundo.  

 

Figura 6 – Romário fazendo referência à cerveja número 1, parte da ação de emboscada da Brahma na Copa de 1994. 

A agência Espalhe executou uma curiosa ação de emboscada para a empresa Meu Móvel de 

Madeira na Campus Party 2010. Considerado o maior evento de inovação tecnológica, Internet e 

entretenimento eletrônico em rede do mundo, a Campus Party reúne milhares de participantes 

com a finalidade de compartilhar conhecimento, trocar experiências e realizar todo o tipo de 

atividades relacionadas a computadores, às comunicações e às novas tecnologias
19

 – uma 

quantidade significativa de geradores de conteúdo, capazes de replicar um fato que considerem 

interessante para milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, visto que grande parte do público 

participa ativamente de redes sociais e blogs na rede. Durante uma semana, os participantes 

mudam-se para as instalações do evento, com seus computadores e malas, e dormem em barracas 

disponibilizadas pela organização. 

Em meio à Área Camping, espaço repleto com mais de duas mil barracas de nylon com a marca 

do patrocinador oficial (no caso, a Telefônica), o „Meu Móvel de Madeira‟, portal especializado 

                                                             
19Disponível em:< http://www.campus-party.com.br/O_evento.html>. Acesso em 23 jul. 2010. 



61 

 

 

em vendas online de móveis confeccionados com madeira de reflorestamento, montou uma 

imponente barraca, feita com madeira 100% ecológica, com todas as regalias para o 

“campuseiro”, como um monitor LCD 32 polegadas, colchão, edredon e frigobar. Para passar 

uma noite nesta barraca, os participantes tinham de seguir o perfil da marca no Twitter, que dava 

dicas durante o dia para chegar ao prêmio. 

 

Figura 7 - A “luxuosa” barraca, que gerou muito buzz na Internet e mídia espontânea durante a Campus Party 2010, 

continha as inscrições “Madeira é mais bonita, durável e sustentável” e o website da empresa.  

A ação, além de transmitir o conceito pretendido - de que é possível conciliar beleza, conforto e 

sustentabilidade na indústria de móveis - conseguiu unir uma marca atuante no meio online a um 

público que também passa a maior parte do tempo conectado, possibilitando ainda que as pessoas 

realmente interagissem com o produto. Além disso, foi capaz de gerar amplo buzz e mídia 

espontânea durante a feira.  

Outra ferramenta muito utilizada pelos “guerrilheiros” é o marketing invisível. As ações de 

marketing invisível tem como objetivo impactar e envolver o consumidor sem que ele perceba 

que se trata de uma mensagem comercial. Segundo seu website
20

, a agência Espalhe realiza o 

marketing invisível por meio de monitoramento e interação em fóruns e comunidades online ou 

por uma interação casual e fluida com o público-alvo no mundo real, ideal para promover 

awareness de marca ou degustação de um novo produto.  

Para promover o lançamento do documentário “O Continente Gelado”, sobre a viagem de Amyr 

Klink à Antártida, a agência distribuiu cinco mil envelopes “esquecidos” pelo velejador brasileiro 

                                                             
20 Disponível em: <http://www.blogdeguerrilha.com.br>. Acesso em 24 jul. 2010. 
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em diversos pontos de São Paulo, como cafeterias, táxis, shopping centers, etc. Os envelopes, 

com seu nome e um número de telefone escritos no lado externo, continham fotos tiradas pelo 

aventureiro durante a viagem. Quem achava o envelope inevitavelmente ligava para o número 

com a intenção de devolver as fotos, mas a ligação caía na caixa postal, onde se ouvia, na voz de 

Amyr, uma mensagem dizendo que ele não estava em casa por que finalizava o documentário da 

National Geographic, que estrearia no dia 7 de março. Uma forma criativa de levar a estreia da 

série ao conhecimento do público impactado pela mensagem inusitada, e que só percebeu que se 

tratava de uma ação de marketing se teve acesso ao site da Espalhe após a realização da mesma. 

 

Figura 8 – Fotos utilizadas na ação de marketing invisível para o documentário “O Continente Gelado”. 

O lançamento do Tetra Prisma, embalagem prática que dispensa canudo da Tetra Pak, envolveu 

outra ação do gênero realizada pela Espalhe, a qual gerou muita mídia espontânea. Como o 

objetivo era atingir o público jovem, proporcionando uma experiência com o produto, foi criado 

um time de Streetball, modalidade de basquete de rua muito praticada nos Estados Unidos, mas 

pouco conhecida no Brasil. A seleção dos jogadores para o time oficial, batizado com o nome da 

embalagem, ocorreu por meio de ações na rede social Orkut, que reuniu pessoas com interesse 

pelo esporte, e através de um blog criado especialmente para a campanha, totalmente estilizado 

com a cara do time - e não do produto - onde os usuários podiam trocar informações sobre o 

esporte, dicas, fotos e etc. Em quadras e parques públicos de São Paulo, os jogadores do Tetra 

Prisma faziam exibições que chamavam a atenção de outros jovens e selecionavam novos 

jogadores no público para desafiá-los. Ao final dos jogos, os jogadores distribuíam bebidas, nas 

novas embalagens, para o time adversário, torcedores e espectadores, que chegavam às dezenas. 
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Desta forma, a ação possibilitou que a nova embalagem fosse apresentada de maneira natural ao 

público-alvo, e ainda gerou mídia espontânea em torno da iniciativa, na internet, jornais e 

televisão. 

 

Figura 9 – Ação de marketing invisível para a embalagem Tetra Prisma 

Apesar de ser uma prática arriscada, capaz de levantar discussões éticas e de gerar rejeição por 

parte do consumidor que se descobrir manipulado, as ações de marketing invisível, se bem 

planejadas e executadas como as dos exemplos citados, são capazes de capturar a atenção do 

público de uma maneira envolvente e apresentar o produto de forma interativa e espontânea. 

A ferramenta PR Stunt tem sua origem na expressão “Public Relations Stunt”, sendo que Public 

Relations, em português, significa Relações Públicas, e que Stunt pode ser traduzido como 

truque, façanha ou proeza. O objetivo desta ferramenta é a potencialização de ações inusitadas e 

surpreendentes, que dialoguem de forma direta com o público-alvo, através de um trabalho de 

assessoria de imprensa
21

. 

                                                             
21 Definição encontrada no site da agência Espalhe, disponível em: < http://www.espalhe.inf.br/prstunt.htm>. Acesso 

em: 26 jul. 2010. 
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Sendo assim, a efetivação do PR Stunt se dá através de um trabalho conjunto entre a agência e 

uma empresa de Relações Públicas, sendo que a primeira é responsável pelo planejamento, 

criação e realização de uma ação inusitada, que transmita um conceito forte a seu público-alvo e, 

ao mesmo tempo, possua potencial para gerar interesse da mídia em publicá-la; e a segunda, 

prepara e envia press releases aos principais veículos de comunicação, principalmente aos que 

possuem maior impacto no público-alvo da mensagem. Desta forma, a assessoria de imprensa 

maximiza o alcance e a repercussão da ação que, por se tratar de algo original e impactante, já 

possui potencial para gerar boca-a-boca e mídia espontânea antes mesmo de o trabalho de 

Relações Públicas começar. Isto porque a imprensa está sempre em busca de novas pautas e 

notícias, especialmente aquelas presentes na Internet, que necessitam de atualização constante, o 

que certamente pode abrir uma brecha para que as marcas consigam mídia espontânea, 

principalmente quando apoiadas em um bom trabalho de Relações Públicas. Como já 

mencionado no tópico anterior, além de economizar ou potencializar a verba de comunicação, 

outra vantagem da mídia espontânea é a credibilidade transmitida pelo veículo e por seu caráter 

noticioso, de informação presumivelmente imparcial.  

Para o lançamento da série Tabu, do canal NatGeo, cuja proposta é quebrar o silêncio e expor em 

rede nacional o que é tabu para a maioria, foi elaborada uma ação de PR Stunt na mesma linha. O 

blogueiro e Body Artist, Rafael Mendes, adepto da modificação corporal, tema do primeiro 

episódio da série, foi suspenso a 50 metros de altura por dois ganchos presos em suas costas, 

sobre a Avenida Paulista, em plena hora do rush. Era possível acompanhar a ação ao vivo através 

do Twitter do NatGeo, sendo que, a cada cinco minutos, o Body Artist inicialmente suspenso a 10 

metros do chão, escrevia uma mensagem em uma placa, que era difundida pelo público na rede 

social, e resultava em sua suspensão por mais cinco metros – até chegar aos cinquenta finais. 

Desta forma, a ação possibilitou interação com o público, conquistou grande visibilidade no local 

- uma das avenidas mais movimentadas do país - além de um enorme volume de mídia 

espontânea (cerca de 10 vezes o que foi investido pela NatGeo para divulgar a série
22

), incluindo 

uma matéria de capa no jornal Destak, resultantes do ineditismo da ação e de um intenso trabalho 

de assessoria de imprensa. 

                                                             
22 Informação disponibilizada pela agência Espalhe, responsável pela ação. Disponível em: 

<http://www.blogdeguerrilha.com.br>. Acesso em: 26 jul. 2010. 
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Figura 10 –PR Stunt para divulgação da série Tabu. 

 

Outra ferramenta frequente nas ações de guerrilha é a astroturfing. Acredita-se que o termo tenha 

sido usado pela primeira vez pelo senador norte-americano Lloyd Bentsen, num jogo de palavras 

com o termo grassroots (sendo que grass significa grama e roots, raízes), expressão que designa 

movimentos espontâneos de determinadas comunidades, sem cunho político, governamental ou 

corporativo, com a função de chamar a atenção da imprensa para um problema local. Levando-se 

em conta que AstroTurf é uma famosa marca de gramas sintéticas utilizadas nos Estados Unidos, 

astroturfing passa a designar ações políticas ou publicitárias disfarçadas de movimentos 

espontâneos e populares (grassroots)
23

. 

Ou seja, astroturfing, também conhecida no Reino Unido como “rent-a-crowd” (“alugue uma 

multidão”) é uma técnica, incorporada pelo marketing de guerrilha, que consiste na mobilização 

de pequenos grupos de pessoas a fim de criar a impressão de que uma massa de entusiastas 

defende determinada causa.  De acordo com o site Guerrilhapédia
24

, esta ferramenta é 

comumente utilizada para tocar o sentimento das pessoas, podendo ser praticada a partir da 

formação de pequenos grupos de “ativistas” infiltrados em grandes manifestações em prol de uma 

causa específica. Geralmente, estes ativistas são personalidades, atores ou figurantes contratados 

                                                             
23  Conceitos disponíveis em: < http://en.wikipedia.org/wiki/Astroturfing>. Acesso em: 28 jul. 2010. 
24 Disponível em <http://www.blogdeguerrilha.com.br/wiki/index.php5?title=Astroturfing>. Acesso em: 28 jul. 

2010. 
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que podem, à medida que a campanha ganha visibilidade, ser acompanhados por voluntários que 

acreditam na causa e na importância do movimento.  

Sendo assim, as ações de astroturfing estão intimamente ligadas às atividades de buzz marketing 

e assessoria de imprensa, de modo a potencializar sua repercussão na mídia e entre o público-

alvo, aumentando a mobilização em torno do movimento. A utilização desta ferramenta é uma 

excelente oportunidade para vincular os interesses de determinada comunidade aos da empresa, 

bem como para associar a marca a valores defendidos pelo público-alvo, gerando envolvimento e 

agregando valor e relevância à marca. 

Em 2005, a agência Espalhe criou uma ação de astroturfing para a incorporadora Klabin Segall, 

cujo objetivo era posicionar o bairro da Lapa, fortemente identificado com a vida boêmia, como 

opção de moradia, além de vender o empreendimento Cores da Lapa e gerar reconhecimento da 

marca da incorporadora neste seu novo mercado. Para isso, criou-se um falso movimento 

popular, endossado na imprensa pela Prefeitura do Rio de Janeiro, utilizando ícones informais da 

cidade como porta-vozes, que distribuíam guias com as atrações da Lapa e convidavam as 

pessoas a visitarem o site oficial do movimento. Por exemplo: Alonzo Gómez-Diaz, famoso por 

suas esculturas de areia nas praias cariocas, moldou uma réplica dos Arcos da Lapa com o 

website do Eu Sou da Lapa, em Copacabana; o saxofonista Ademir Leão, que toca há mais de 25 

anos no metrô da estação Carioca, no centro do Rio, adotou o movimento usando camiseta e 

chapéu com a logo Eu Sou da Lapa; Dadá Figueiredo, ex-campeão de surfe, usou em sua escola 

de surfe pranchas e camisetas estampadas com o website do movimento. Além disso, a agência 

firmou parceria com as torcidas jovens do Flamengo, Botafogo e Vasco, que incorporaram o 

movimento em seus bandeirões, conquistando mídia espontânea durante os jogos dos times. 

Todos os estabelecimentos comerciais e bares da Lapa aderiram espontaneamente ao movimento, 

distribuindo guardanapos e bolachas de chopp personalizados, além de guias de bolso com as 

atrações do bairro.  
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Figura11 – Case de astroturfing “Eu Sou da Lapa”. 

Segundo a Espalhe, a ação resultou na venda de todos os 688 apartamentos do condomínio da 

Klabin Segall em apenas duas horas, sem compra de mídia, apenas com o patrocínio de artistas 

de rua e “personalidades” cariocas para o movimento Eu Sou da Lapa, amplificado com um forte 

trabalho de relacionamento com a imprensa – que garantiu cerca de quatro milhões de reais em 

mídia espontânea
25

 e definitivamente gerou reconhecimento para a marca da incorporadora. 

De acordo com o site Guerrilhapédia
26

, a ferramenta Performance designa ações geralmente 

executadas nas ruas ou em lugares públicos, utilizando pessoas fazendo algo inusitado e 

surpreendente de modo a chamar a atenção de quem passa pelo local e provocar buzz, podendo 

também gerar mídia espontânea. Podem ocorrer na forma de shows relâmpagos, teatro de rua, 

passeatas, etc. Além de promover uma interação entre “mídia” e público, a performance const itui 

uma maneira de transmitir determinada mensagem ou conceito com bom gosto e originalidade. 

Um exemplo de performance é o Pit Stop Shell, realizado pela agência Biruta, que há 3 anos 

consecutivos transforma os motoristas de São Paulo em verdadeiros pilotos de Fórmula 1. Nos 

principais semáforos da cidade, os motoristas são surpreendidos por uma equipe de Pit Stop 

completa que lustra os vidros, simula troca de pneus e abastecimento, enquanto brindes são 

                                                             
25 Valor estimado considerando o custo do tempo de exposição na TV ou espaço ocupado no jornal caso o cliente 

tivesse optado pela compra de mídia, de acordo com a tabela de preços dos veículos em que a ação foi citada. Case 

disponível em <http://www.slideshare.net/marketingdeguerrilha/case-de-guerrilha-para-klabin-segall-astroturfing>. 

Acesso em 02 jul. 2010. 
26 Disponível em: 
<http://www.blogdeguerrilha.com.br/wiki/index.php5?title=Performance_/_M%C3%ADdia_Humana>. Acesso em: 

10 jul. 2010. 
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distribuídos por uma promotora. A performance conta ainda com a instalação de zebras e pneus 

cenográficos no canto da pista. Segundo dados fornecidos pela Biruta
27

, por ano, mais de 10 mil 

motoristas são abordados diretamente durante as ações de Pit Stop, que também geram intenso 

boca a boca e já conquistaram matérias em diversos jornais e emissoras do Brasil e do mundo. É, 

sem dúvida, uma maneira inusitada e irreverente de conferir visibilidade à marca Shell e 

aproximá-la do público-alvo, sem deixar de comunicar o conceito de alto desempenho de seus 

combustíveis, mediante associação com a Fórmula 1. 

 

Figura 12 - Performance Pit Stop Shell, também realizada no Rio de Janeiro. 

Outra ferramenta dentre as mais utilizadas por “guerrilheiros” é a mídia ambiente. Segundo 

Caroline Marshall (2002), a expressão “mídia ambiente” é relativamente nova, mas o conceito 

que ela descreve já existe há muito tempo: trata-se de objetos ou locais não tradicionais que 

trazem mensagens publicitárias. A autora cita, inclusive, um exemplo de uma agência de New 

York que criou uma mídia ambiente para a Bamboo, uma fabricante de roupas íntimas: afixado 

no piso da loja da marca, o anúncio dizia: “Daqui de baixo, parece que você está precisando de 

roupas íntimas novas”.  

Ou seja, ações de mídia ambiente, também conhecidas como ações ambientes, são aquelas que se 

utilizam de mídias alternativas para promover produtos ou marcas, transformando qualquer coisa 

em surpreendentes suportes de comunicação e aproximação com o consumidor. Justamente por 

                                                             
27 Disponível em: < http://www.biruta.net>. Acesso em: 14 jul. 2010. 
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seu caráter inusitado, se bem planejado e executado, este tipo de ação também possui grande 

potencial de geração de boca a boca e de obtenção de mídia espontânea. 

A 3M, empresa global de tecnologia diversificada, promoveu uma ação do gênero para o 

lançamento de sua linha de vidros especiais de alta segurança. A ação consistiu na instalação de 

um painel com revestimento resistente a rupturas em um ponto de ônibus de Vancouver, no 

Canadá, contendo em seu interior cédulas aparentemente no valor de mais de três milhões de 

dólares canadenses. A assinatura impressa no painel era apenas: “3M Vidro de Segurança”, com 

o telefone de contato da empresa. Como resultado, quase todas as pessoas que passavam pelo 

painel “recheado” de dinheiro acabavam examinando o vidro e tentavam rompê-lo a socos, 

pedradas e pontapés, mas, obviamente, ninguém conseguiu. Na manhã seguinte ao lançamento do 

painel, a ação apareceu na primeira página do jornal Vancouver Sun, o que atraiu novas 

coberturas da mídia. A cobertura da TV canadense foi maciça, exibindo em telejornais algumas 

das frustradas tentativas de quebrar o vidro de alta segurança. Em suma, com um investimento de 

apenas 6.000 dólares canadenses, uma simples ação ambiente local acabou ganhando repercussão 

no mundo inteiro, graças ao buzz e à mídia espontânea gerada na TV, jornais, internet, etc. A 

ação contribuiu para fixar o posicionamento de que a 3M fabricava o vidro especial mais seguro 

do mundo de maneira extremamente ousada e permitindo uma real interação com o público, à 

medida em que este mesmo prova que o vidro é, de fato, seguro. 

 

Figura 13- Ação de mídia ambiente para 3M. 
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Outra ação muito interessante de mídia ambiente, que conseguiu transmitir um conceito de forma 

instantânea, graças à utilização inteligente de suportes inusitados, foi a da marca de panelas 

Supor. De modo a comunicar o excelente revestimento antiaderente das panelas da marca, foi 

instalada uma pista de skate em frente a um importante shopping de Xangai, coberta pela imagem 

de uma panela fabricada pela marca, onde skatistas vestidos de diversos alimentos realizavam 

manobras. Como demonstrado na Figura 14, quem passava pela rua era surpreendido pela visão 

de ingredientes, como camarões, ovos e peixes, deslizando e saltando livremente, de um lado 

para o outro, em uma frigideira Supor. Desta forma, a Supor conseguiu chamar a atenção do 

público e gerar intenso boca a boca, tanto no mundo real quanto no universo online.  

 

Figura 14 - Ação de mídia ambiente Supor  

Pequenas e grandes empresas capixabas também estão adotando o marketing de guerrilha para 

reforçar seus planos de comunicação e/ou reduzir custos. A Unimed Vitória realizou uma ação de 

mídia ambiente para complementar a campanha de divulgação do projeto Amor ao Verde, em 

parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica. O projeto visa reduzir a emissão de papel, 

incentivando seus clientes a optarem por receber o boleto bancário via e-mail em vez do 

impresso. Além disso, a empresa e a fundação se comprometeram a plantar uma árvore para cada 

cliente que aderisse à campanha. A ação ambiente consistiu na colocação de um espelho em uma 

praça de Vitória, estrategicamente posicionado, de maneira que as pessoas que por ele passavam 

viam uma árvore refletida, além da mensagem “Recebendo seu boleto via e-mail, é isso que 



71 

 

 

acontece no meio ambiente: uma nova árvore aparece”. Desta forma, a ação surpreendeu quem 

passou pelo local e constituiu uma forma diferenciada de demonstrar ao cliente o resultado da 

adesão ao projeto, reforçando a campanha publicitária. 

 

Figura 15 - Ação Ambiente Unimed Vitória 

Para o lançamento dos bonecos “Os Vegetais” da Hortifruti – Laura, a cenoura; Bob, o tomate; 

Júnior, o aspargo e Larry, o pepino - a MP Publicidade desenvolveu uma simples ação ambiente 

nos próprios pontos de venda, colando pequenos adesivos de olhos nas respectivas verduras (ver 

Figura 16). A ação, complementando as placas instaladas nas lojas Hortifruti, contribuiu para 

chamar ainda mais a atenção dos clientes para o lançamento. Estes, ao passarem pelo caixa, eram 

informados de que poderiam adquirir os colecionáveis naquele exato momento. Segundo a 

agência responsável pela campanha, as vendas superaram as expectativas da rede, sendo que o 

personagem Bob, o tomate, esgotou na primeira semana. 
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Figura 16- Ação de mídia ambiente Hortifruti 

 

Por fim, a última ferramenta de guerrilha abordada neste trabalho é o marketing viral, descrito 

por Cavallini (2008, p.31) como “qualquer estratégia que encoraje as pessoas a passar uma 

mensagem adiante”. Fica claro, portanto, que o conceito de marketing viral está extremamente 

ligado ao de buzz marketing, já desenvolvido anteriormente, uma vez que ambos se baseiam no 

estímulo à propagação de mensagens ou ideias por meio de pessoas. O marketing de guerrilha se 

utiliza das técnicas do marketing viral e do buzz marketing para explorar as redes sociais 

existentes entres os consumidores, sejam elas online ou offline, a fim de produzir aumentos 

exponenciais em conhecimento de marca ou disseminação de produtos e ideias, em um processo 

similar à propagação de um vírus. Para que isto aconteça, no entanto, é fundamental desenvolver 

conteúdos ou mensagens criativas e pertinentes, de modo que sejam interessantes o suficiente 

para que o próprio público-alvo se sinta estimulado a repassá-los à sua rede de contatos. Na 

internet, sites de compartilhamento de conteúdo e redes sociais virtuais, como Facebook, Orkut, 

Youtube e Twitter, ganham cada vez mais força entre os usuários e representam, hoje, 

importantes instrumentos de facilitação na implantação de estratégias virais.  

"A conta de 73 mil reais", ação realizada pela Ogilvy & Mather em dois bares do Itaim, em São 

Paulo, é um excelente exemplo de viral on-line. Ao contrário das tradicionais campanhas de 

conscientização sobre os perigos da associação entre álcool e direção, a Ogilvy desenvolveu uma 
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alternativa mais impactante entre o público jovem, e a custo zero. A ação consistiu na inclusão de 

custos de diversos serviços médicos - como ambulância, UTI, equipe médica, amputação e 

cadeira de rodas -  na conta de alguns dos clientes dos bares, resultando em valores exorbitantes. 

Os clientes, a princípio, reagiram com surpresa e indignação, sendo em seguida induzidos pelos 

atendentes a ler os itens com mais atenção, quando então se deparavam com a mensagem no fim 

da conta: “Dirigir para casa hoje pode sair caro. Se beber, não dirija”. As reações de diversos 

clientes, tanto ao receber a conta de valor inacreditável, quanto ao descobrir que se tratava de 

uma campanha de conscientização, foram gravadas por câmeras ocultas, dando origem a um 

vídeo que logo se tornou "trending topic"
28

 no Twitter, e registrou mais de 200 mil visualizações 

no YouTube, além de ter sido citado em centenas de blogs em todo o mundo. Foi ainda o vídeo 

educacional mais discutido pelo YouTube no Brasil e Espanha, e ganhou mais de 500 mil 

citações no Google. A Ogilvy informa ainda que, nas noites em que a ação foi realizada, houve 

um aumento de 80% no volume de chamadas de táxi nas proximidades do Bar Aurora e Boteco 

Ferraz
29

. Uma ideia simples que, utilizando a própria conta do bar como mídia para comunicar 

um conceito aos seus clientes, e transformando a ação em um vídeo com grande potencial de 

propagação viral na internet, conseguiu transmitir a mensagem de maneira inusitada e 

impactante, atingindo não só o público presente, como também a todos os que assistiram ao vídeo 

na internet, chamando a atenção dos consumidores para um tema de extrema relevância. 

 

Figura 17 – Cenas do vídeo “A conta de 73 mil reais” 

A Coca-Cola realizou, recentemente, sua primeira incursão em um engajamento puramente 

digital e viral com os consumidores, sem nenhum suporte dos meios de comunicação tradicionais. 

Segundo A.J. Brustein, gerente sênior global da marca, a empresa buscava uma forma de se 

                                                             
28 Lista de tópicos mais comentados na rede social, atualizada em tempo real. 
29 Disponível em: < http://ccsp.com.br/ultimas/noticia.php?id=46078>. Acesso em 02 ago. 2010. 
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conectar com adolescentes e jovens fora dos comerciais de TV e games online, despertar neste 

público um pouco de felicidade, e ainda motivando-os a repassar essa sensação aos amigos, a fim 

de manter esta felicidade fluindo
30

.  Para isso, uma simples ação de mídia ambiente foi planejada, 

executada e gravada, por cinco câmeras escondidas. Uma vending machine da marca foi 

especialmente desenvolvida e instalada na cafeteria de um campus universitário nova-iorquino. 

Aparentemente uma vending machine comum da Coca-Cola, a “Happiness Machine” (“Máquina 

da Felicidade”) surpreendia os universitários que nela inseriam dólares em busca de um 

refrigerante, pois entregava várias garrafas de Coca-Cola ao invés de uma, e até mesmo pizzas, 

buquê de flores, óculos, balões e um enorme sanduíche de metro. As câmeras escondidas 

captaram as reações espontâneas das pessoas, que totalmente surpresas, sorriam e 

compartilhavam seus “prêmios” com os demais. Uma garota chega a abraçar a máquina, em uma 

clara demonstração de como um contato direto com o público-alvo é capaz de despertar grandes 

vínculos afetivos com a marca, fazendo com que provavelmente seja lembrada com carinho e 

admiração pelos que estavam presentes.  

As gravações deram origem a um vídeo postado no canal da Coca-Cola, no Youtube, e divulgado 

apenas em sua página oficial do Facebook e do Twitter
31

. A partir daí, os próprios internautas se 

encarregaram de repassá-lo às suas redes sociais, caracterizando uma propagação viral que 

resultou em mais de 2,5 milhões de visualizações no Youtube, sem nenhum investimento em 

promoção por parte da Coca-Cola. 

                                                             
30  Entrevista concedida ao site Mashable. Disponível em: <http://mashable.com/2010/07/21/coke-happiness-
machine>. Acesso em 21 jul. 2010. 
31 Disponível em: <http://mashable.com/2010/07/21/coke-happiness-machine>. Acesso em 21 jul. 2010. 
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Figura 18 – Cenas do vídeo “Happiness Machine” 

Projetada para oferecer “pequenas doses de felicidade” ao público jovem, vale lembrar que a ação 

é totalmente alinhada com o conceito da atual campanha publicitária mundial da marca (“Abra a 

felicidade”), e pode-se dizer que consegue cumprir este objetivo, tanto com aqueles que 

participaram do filme, quanto com os que o assistiram pela internet. O caráter realístico do vídeo, 

realizado com câmeras ocultas que captaram as reações espontâneas de pessoas reais em vez de 

atores, além da promoção exclusivamente viral, em que o conteúdo é transmitido por amigos ou 

conhecidos por meio de canais que já são parte da vida dos jovens americanos, conferem à ação 

um grande valor de identificação, relevância e envolvimento emocional com a marca, de uma 

forma que a publicidade convencional, na maioria das vezes, já não consegue. É possível 

constatar este fato, inclusive, ao observar os comentários dos espectadores na própria página do 

vídeo no Youtube
32

, como “Great! That video made me smile the whole time. This really brought 

happiness to those students”, “Coke is brilliant - what a clever way to advertise their product!”, 

“Made my day” e  “ok im a pepsi lover but this made me love coke just a little”
33

. É, no mínimo, 

curioso o fato de uma companhia onipresente como a Coca-Cola se dizer capaz de “distribuir 

                                                             
32 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=lqT_dPApj9U>. Acesso em: 12 jul. 2010. 
33 “Incrível! Este vídeo me fez sorrir o tempo inteiro. Isso realmente trouxe felicidade àqueles estudantes”, “A Coca é 
brilhante – que maneira inteligente de anunciar seu produto!”, “Ganhei o dia” e “Ok, eu sou uma amante da Pepsi, 

mas isso me fez amar a Coca só um pouquinho”. 
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felicidade” - agora não só no universo imaginário de seus comerciais de TV, etc; mas também no 

mundo real - com uma ação tão presunçosa, e ainda assim ser tão bem recebida pelos 

consumidores, que realmente se sentem mais envolvidos emocionalmente com a marca. 

Apesar de a maioria dos casos aqui apresentados se tratarem de ações realizadas por grandes 

marcas em grandes centros urbanos, é importante destacar que a incorporação de estratégias de 

guerrilha nos planos de comunicação das empresas é uma tendência que também se verifica em 

pequenos centros, visto que marcas locais também vem recorrendo cada vez mais a estas 

estratégias, seja para reduzir custos, seja para explorar formas mais diferenciadas de aproximação 

e interação com o público. Esta popularização das estratégias de guerrilha pode ser comprovada 

em uma simples busca na internet, que nos revela uma enorme quantidade dos mais variados 

casos, nas mais diversas localidades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi exposto neste trabalho, constata-se que a publicidade ocupa uma posição de 

destaque na sociedade contemporânea, a ponto de tornar-se ela mesma um produto de consumo e 

evidência cultural, sendo um dos principais fatores no processo de construção de imagens de 

marca, venda de produtos e de incentivo ao consumo. Porém, ao longo do trabalho, pode-se 

comprovar a hipótese inicial, de que a publicidade convencional, veiculada nos meios de 

comunicação de massa, já não possui o mesmo poder e eficácia de antigamente, quando a 

economia das sociedades ocidentais era baseada em mercados de massa, disponibilizando ao 

consumidor um número muito menor de produtos, ao mesmo tempo que um número mais 

limitado de mídias alcançavam enormes audiências, atendendo, assim, as necessidades de 

comunicação das empresas com o público. Isto porque, atualmente, os publicitários enfrentam 

uma realidade muito diferente: uma sociedade hipermidiatizada, na qual o consumidor é 

constantemente bombardeado por mensagens midiáticas e possui cada vez menos tempo para se 

deter diante das mesmas; uma realidade na qual a própria mídia segmenta suas operações, 

produzindo audiências cada vez mais dispersas; e na qual observa-se claramente uma tendência à 

hipersegmentação dos mercados.  

Não é o caso de se descartar a publicidade convencional - que ainda é, sim, muito importante, 

principalmente quando é necessário atingir um grande público, e então observamos que há uma 

procura por novas estratégias que a complementem, para criar novas formas de contato com o 

consumidor, gerando uma maior aproximação com ele, interação e envolvimento. Dentre as 

novas estratégias, destacamos o marketing de guerrilha como uma ferramenta versátil, 

interessante tanto para pequenas como para grandes empresas, capaz de atingir públicos 

segmentados a um baixo custo e de conquistar sua atenção por meio do inusitado.  

Além disso, outras vantagens da guerrilha consistem na geração de mídia espontânea e no 

incentivo à propagação das mensagens entre os próprios consumidores – recursos que, mesmo 

não sendo especialidades deste tipo de ação, são capazes de potencializar o impacto e a 

repercussão de suas ações, agregando ainda credibilidade às mensagens. Através do relato de 

diversos cases, uns mais elaborados e bem executados do que outros, foi possível observar o 
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potencial desta ferramenta, entendendo que a incorporação da guerrilha nos planos de 

comunicação é, de fato, uma tendência do mercado publicitário, ainda em fase de consolidação 

no Brasil. 

Porém, é importante destacar a contradição existente neste processo de consolidação, tanto do 

marketing de guerrilha, quanto das demais novas estratégias publicitárias abordadas no trabalho: 

ao transformar qualquer superfície, ambiente ou dispositivo em suporte de mensagens 

publicitárias, as novas estratégias colaboram ainda mais para o processo de saturação midiática, 

um dos principais fatores que contribuíram para dificultar a interação do público com a 

publicidade. Resta saber até quando estas novas alternativas, hoje eficientes por sua abordagem 

mais inusitada e por viabilizar uma relação mais próxima com o consumidor, estarão passando 

pelo mesmo processo de desgaste enfrentado pelas estratégias convencionais. Como discutido no 

trabalho, a única certeza é que a publicidade sempre desenvolverá novas alternativas que a 

permitam se adaptar ao contexto social, histórico, econômico e cultural em que se insere, e assim 

continuar a cumprir seu relevante papel no capitalismo de consumo, ou em qualquer outro 

modelo econômico – capitalista – que eventualmente substituí-lo.  
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