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MARKETING DE 

GUERRILHA
Acerte o Alvo e revolucione A formA de mostrAr suA mArcA

Por lucAs scHWAntes

O nome “guerrilha”, a princípio, pode parecer agressivo, pejorativo. Porém, relevamos os seguintes pontos: mobilidade, ajuda da população, exímio 
conhecimento do território de ação e criatividade para potencializar as armas de combate. Estas são algumas das características de uma guerrilha bélica que 

foram adaptadas por Jay Conrad Levinson, em seu livro “Guerrilla Marketing” (Marketing de Guerrilha, 1982), gerando um conceito homônimo, baseado 
fundamentalmente em utilizar estratégias não-convencionais em atividades publicitárias. Embora talvez não tenha associação direta do conceito com o físico, 
a maioria da população já esteve envolvida em algum tipo de marketing de guerrilha. Com a tecnologia avançada, essa deve ser a tendência cada vez mais 

latente, já que em ações nestas mídias, há uma oportunidade de diálogo entre empresa e cliente, chamada de “humanização das marcas”.

Embora não seja relativamente nova, essa estratégia publicitária alcançou proporções muito maiores apenas na segunda metade desta década. O principal fator para 
esta realidade é o chamado advento da internet. Toda ação inusitada que seja interessante ao público pode ser rapidamente pulverizada nas inúmeras mídias sociais 

existentes atualmente. O que antes era apenas uma estratégia viável para economizar verbas publicitárias, evoluiu para inovadoras e grandiosas ações, capazes de 
mover e comover multidões. 

Em outros termos: na guerrilha é necessário sempre criar algo inesperado, fora do comum, que tenha capacidade de atingir o sentimento das pessoas, que gere 
comentário espontâneo, fazendo com que a imagem da marca seja associada automaticamente na mente do público-alvo. A maior vitória de uma estratégia de 

guerrilha é transformar uma pergunta trivial de início de conversas despretensiosas, como “será que chove hoje” em “você viu aquela ação”?

Há riscos envolvidos. Há empresas que o temem. Ainda assim, o marketing de guerrilha pode ser uma ótima solução para o mercado da moda, sedento por 
novidades e aberto a criações inusitadas. Nas próximas páginas, mostraremos que a agressividade pode valer a pena e que mesmo pequenas empresas podem se 

tornar grandes no aspecto que mais importa: a visão do cliente.

fotos: divulgação e reprodução
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ToRNAR o pRoDUTo UM 
AssUNTo INTEREssANTE
em um mercado saturado, de marcas e 
informação, é preciso fazer diferente. A moda 
é um território bastante amplo de tendências e 
recebe com mais facilidade ações diferentes, 
algo que talvez não ocorreria em setores mais 
‘burocráticos’. cada vez mais, o consumidor 
precisa ser alvo de um envolvimento com a marca, 
estar em sincronia com ela. Aplicar o seu conceito 
não apenas na compra, mas na personalidade. É 
preciso usar as pessoas e tudo ao seu redor para 
impactar aspectos antes rotineiros. o marketing 
de guerrilha quer exatamente isso.

“Acabamos usando meios como rua, carros, 
calçada, postes, árvores, redes sociais e pessoas”, 
conta André rabanea, diretor criativo da torke, 
primeira agência de guerrilha de Portugal, em 
atividade há 5 anos, com filiais em istambul e, a 
partir de julho, em são Paulo. em seu portfólio, 
grandes clientes como levi’s, Adidas, timberland e 
Wrangler. Para ele, guerrilha é conhecer o público 
em geral: “É muito importante na guerrilha estar 
relacionado. com jornalistas, blogueiros, quem 
dissemine a palavra. Por isso, as redes sociais e 
a internet no geral são excelentes meios para se 
fazer guerrilha”.

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

meios de comunicação social. sendo este o 
objetivo, a mensagem precisa ser engraçada, 
irreverente e, algumas vezes, provocante”, 
disserta Andrea, diretor criativo da der doctor 
Guerrilha, de Bolonha, na itália, que já atendeu 
clientes como Burger King. Aliás, irreverência 
é a principal característica de Andrea, uma 
vez que sequer expõe o rosto ou fornece seu 
nome completo. seria uma estratégia implícita 
de guerrilha? 

uma marca não pode ter medo de ouvir o 
que seu cliente tem a dizer. só deve ter medo 
do ‘buzz’, aquela empresa que não tem um 
produto de qualidade. o fato é que todo 
produto precisa ser conhecido, ser visto, ouvido, 
tocado. A publicidade é o ponto fundamental 
para que isso aconteça. A emissão de opiniões 
é inerente ao conhecimento e a associação de 
imagem x produto. A guerrilha se propõe como 
uma parte integrante do mix de mídia, bem 
como, campanhas, assessoria de imprensa (leia 
sobre na página 56) e meios de comunicação 
de massa (televisão, rádio e jornal), porém, 
com uma capacidade muito superior de tocar 
o sentimento, surpreender, chamar a atenção 
de variadas formas, sempre inovando e 
aprendendo com a reação do seu público-alvo.

Fazer guerrilha significa, implicitamente, 

participar de uma filosofia: pesquisa constante 

de aspectos novos da comunicacão publicitária 

e de marca .

Andrea, diretor criativo Der Doctor Guerrilha

pEqUENAs 
GRANDEs 
AcõEs
embora se fale repetidamente em inovação, fazer 
algo diferente nem sempre é sinônimo de uma 
grande operação digital ou criatividade inusitada. 
È possível implantar uma tática nova de divulgação 
baseada inteiramente em procedimentos simples da 
rotina. É o caso da santa lolla, empresa brasileira de 
calçados, bolsas e acessórios. no verão 2009/10, 
para promover a coleção da temporada, manicures 
foram contratadas para atender clientes nas lojas. 
Além disso, a marca desenvolveu oito cores exclusivas 
de esmalte. A estratégia se repetiu na coleção de 
inverno, com maquiadores e aplicação de sombras. 

com a ideia, a marca recebeu muitas menções em 
blogs e sites do setor, multiplicando a visibilidade das 
novas linhas. “Buscamos trazer algo novo para as 
clientes, de forma a chamar a atenção delas”, conta 
marcela Bussamra, coordenadora de marketing da 
santa lolla. com um canal de diálogo aberto, a 
guerrilha pode trazer também uma oportunidade de 
expansão do negócio, satisfazendo público e marca: 
“estamos muito satisfeitos e atraímos muitas clientes. 
os brindes esgotaram nas lojas e muitas solicitaram 
a venda dos esmaltes”, completa marcela.

outro importante exemplo de guerrilha, inusitada 
e simples, é a da cidade mineira de monte sião, 
capital nacional da moda tricô. Para chamar 
a atenção ao polo têxtil, ações foram criadas, 
envolvendo os principais produtos que a cidade tinha 
a oferecer. em uma delas, 160 árvores da praça 
principal da cidade foram “agasalhadas”, criando 

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

em outras iniciativas do polo, foram utilizados carros, 
como uma Kombi e um fusca, revestidos com tricô, 
o primeiro circulando no ibirapuera durante a são 
Paulo fashion Week. também foram distribuídos 
10 mil minicachecóis em plena Avenida Paulista, 

uma das mais movimentadas do país. criada por 
fernando da costa, a ação foi inspirada no grupo 
Yarn Bombing, que realiza ações parecidas pelo 
mundo e envolveu, ao todo, cerca de 300 empresas 
da região.

os resultados alcançados com a estratégia foram 
bastante positivos. os responsáveis calculam 
economias em veiculação publicitária chegando a 
meio milhão de reais.
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5 EsTRATéGIAs 
DE GUERRILHA
A Espalhe, de São Paulo, criou uma enciclopédia digital inédita, a “Guerrilhapédia”, que 
reúne os principais assuntos e conceitos ligados ao marketing de guerrilha. Listamos algumas 
estratégias associadas a ações publicitárias: 

1. Astroturfing: são manifestações usadas para tocar o sentimento das pessoas. O termo 
é utilizado também para caracterizar ações publicitárias que tentam imitar movimentos 
populares espontâneos.

 2. Emboscada: todo evento de grande porte possui patrocinadores oficiais, que 
desembolsam grandes valores de cotas. O marketing de emboscada é uma estratégia 
utilizada para associar ações da marca em torno de um evento, indiretamente, sem pagar 
cotas de patrocínio e dentro da lei. 

3. Marketing invisível: tem como objetivo atingir consumidores, fazendo com que interajam 
com o produto, sem que percebam se tratar de uma ação. Pode ser usado como fonte de 
pesquisa e meio de atiçar a curiosidade do público-alvo.

4. Virais: tecnicamente, qualquer ação pode se tornar um viral. A estratégia consiste em 
desenvolver algum conteúdo (jogo, hotsite, vídeo, etc.) associado diretamente ou não à 
marca, e fazer com que se dissipe rapidamente, principalmente com a internet. 

5. Intervenção urbana: são ações que tenham como pano de fundo a cidade, locais 
públicos, criando a interação com a população (possível público-alvo). Podem ser 
intervenções artísticas e até mesmo flash-mobs.

Para acessar o conteúdo completo, acesse: www.j.mp/guerrilhapedia

A guerrilha não é fazer malabarismo no semáforo ou 

entregar flyers. é criatividade utilizada em novos 

meios, de formas inovadoras, para surpreender”.

André Rabanea, Dc da Torke

11 3595-9997

www.capricornio.com.br/blog
www.capricornio.com.br
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GUERRILHA 
NA vITRINE

os vALoREs DA GUERRILHA

“As pessoas vibram pelo novo, se interessam, 
são curiosos. e a palavra curiosidade aliada a 
marketing é excepcional para lançamento de novos 
produtos ou serviços”, analisa André rabanea, da 
torke. nas lojas de departamento, um segmento 
tão disputado, dono de uma fatia generosa do 
mercado, o investimento nas mais diversas formas 
de publicidade é amplamente utilizado. Porém, 
a curiosidade passou a ser a principal arma das 
ações não convencionais de empresas do setor. 
e o melhor, de diferentes formas, o que gera 
amplitude e atração pelo mesmo público, por se 
tratar de uma ação interessante, sem ser agressiva 
na mensagem.

Para divulgar o pré-lançamento de lojas que 
venderiam apenas moda íntima feminina, marisa 
instalou tapumes na cor rosa ao redor dos 
estabelecimentos, com um pequeno buraco ao 
lado da frase “espie aqui e descubra o que a 
marisa está preparando para você”. do outro lado, 
um vídeo com “operárias” trabalhando na obra 
trajando apenas lingeries. A tática causou alvoroço 
popular e mobilização para olhar o “trabalho”.

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

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

um novo paradigma está sendo criado a partir 
da abertura e transparência na comunicação das 
empresas. Ao invés de se mostrar fechada e imutável, 
as marcas devem passar a alterar a forma como se 
comunicam, sendo necessário agregar valores sociais 
na associação da imagem intangível do produto. “se 
uma marca de moda faz uma campanha contra a 
anorexia, não transmite apenas um importante valor 
social. cria laços de lealdade com o comprador e se 
faz ouvir porque é diferente de todas as marcas que 
dizem apenas ‘me compre’”, explica Andrea, da der 
doctor, fazendo referência à campanha “fashion 
victims”, de oscar de la renta.

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

e a marca não para por aí. A partir de maio, lançou 
sua nova campanha, novamente em conjunto 
com o vasco da Gama, “eu abro mão”, na qual 

empresa de fast fashion utilizou o recurso de vitrine 
viva, que surgiu na década de 1980, para chamar 
atenção dos clientes. A própria modelo apareceu 
usando as peças, movimentando multidões para 
a frente da loja, no shopping iguatemi, em são 
Paulo (sP). A ação, criada pela dm9ddB, foi uma 
estratégia para chamar a atenção além da forma 
comum, potencializando seu alcance. 

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

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

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

mesmo quando a guerrilha envolve uma verba 
maior do que a usual, ela pode ser uma escolha 
adequada, já que envolve valores intangíveis de uma 
marca junto ao consumidor. “Provamos que é mais 
eficaz. Já fizemos muitas ações de guerrilha com 
orçamentos elevados e provamos que valeu muito 
mais a pena do que usar os meios tradicionais, pela 
repercussão gerada” , indica André, da torke.

Ação der doctor para Burger King

Agência espalhe para Penalty
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Abrir oportunidade de diálogo com o público é 

enriquecedor, pois entregar um produto dentro da 

expectativa proposta pelo consumidor é formidável”.

Leandro Ramiro, da penalty

1. Ray Ban: A grife italiana vem utilizando, há alguns anos, diversas ações inusitadas para 
promover uma imagem de descolada, o que de fato, vem mostrando resultados. Para o novo 
conceito, “Never Hide”, a empresa optou por uma guerrilha urbana. Em Paris, por exemplo, 
foram colados adesivos de óculos Ray Ban em pôsteres, cartazes, esculturas, etc. Além de belos 
cenários, a marca gerou diversas menções espontâneas e frisou ainda mais sua imagem “cool”. 
Para ver outros vídeos da campanha, acesse: www.j.mp/raybanhide

2. Axe: Guerrilha também se estende ao setor de beleza. Para ilustrar seu conceito para a nova 
fragrância Excite, “Até os anjos cairão”, a marca desenvolveu diversas ações ao redor do 
mundo. Em Londres, Inglaterra, utilizou recursos de realidade aumentada. Em uma estação 
de metrô, foi colado um adesivo no chão, no ponto em que uma anja virtual interagiria com 
a pessoa. O adesivo pedia para a pessoa olhar para cima, em um telão, no qual podia 
acompanhar os movimentos. Acompanhe o vídeo da intervenção, criado pela agência Lynx: 
www.j.mp/axemetro

3. Converse: outro bom exemplo de marca voltada para o público jovem que sabe muito 
bem utilizar de estratégias de guerrilha. Na sua mais nova ação, The Canvas Experiment, 
foi montada uma parede com mais de 5 metros e 480 tênis Converse All Star Chuck Talyor, 
metade brancos, metade vermelhos, que giravam ao som de uma guitarra, formando diferentes 
desenhos. O experimento esteve exposto em cidades como Paris e Berlim. Entre virais, 
intervenções urbanas, e um canal de diálogo, a empresa já alcançou mais de 15 milhões de 
“curtidas” em sua página oficial no Facebook.     
Acompanhe a ação em: www.j.mp/conversecanvas

4. MINI: “Sim, eu aceito. MINI para sempre”. Na onda do casamento mais aguardado do 
século, a fabricante inglesa de automóveis resolveu criar uma iniciativa criativa, passeando 
com três Cabrio, covers de William e Kate e dos guardas reais, pelas ruas de Zurique, Suíça. A 
intervenção rendeu uma recepção inusitada e calorosa da população local, que aprovou o novo 
conceito da marca, criado pela Draftfcb/Lowe. Veja como foi: www.j.mp/miniroyal

5. Levi´s: A grife de vestuário utiliza amplamente guerrilha para divulgar principalmente suas 
linhas de jeans. Por exemplo, no Sri Lanka, a empresa colocou um pedaço de jeans no meio da 
rua, para comprovar a elasticidade dos tecidos. Também foram colocadas marcas que lembram 
costuras, próximas às calçadas, dando a ideia de que a rua era uma gigante calça Levi’s. Já 
no Japão, 30 modelos dançaram em janelas de um edifício em Tóquio, com letras nas calças, 
formando palavras que remetiam ao site da marca. Na página, era possível mandar mensagens 
personalizadas a amigos, via e-mail. Acompanhe o vídeo em: www.j.mp/leviguerr

6. Budweiser: Teoricamente, a ação “PoolBall” não seria considerada guerrilha. Porém, alguns 
aspectos essenciais da criação chamam a atenção para a interação social. Juntamente com 
a agência Ogilvy, da Argentina, a marca criou um novo esporte, consistido de uma mesa, de 
7×3 metros, com 15 bolas estilizadas, respeitando todas as regras da sinuca, mas sem um 
taco, jogada com os pés. A princípio, pensamos: “O que tem a ver uma marca de cerveja quer 
criar um novo esporte?” Porém, unir sinuca, futebol e bar tem muito a ver com o produto. E 
justamente essa comunhão gerou muita mídia espontânea, além da participação de mais de 
600 pessoas no evento de lançamento, e da transmissão por grandes veículos de televisão. 
Bola dentro: www.j.mp/poolballbud

6 AcõEs 
INTERNAcIoNAIs


