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RESUMO 

 

O grande número de produtos e serviços oferecidos por diferentes empresas resulta num 

crescimento elevado de publicidade, o que acaba muitas vezes incomodando o público-alvo, 

pois os informes publicitários rodeiam as pessoas a todo tempo visando fazer com que 

determinada marca ocupe um lugar de destaque na mente do consumidor. O Buzz Marketing 

surgiu com o intuito de comunicar sobre determinado produto ou serviço através do boca-a-

boca, pois a mensagem tem maior credibilidade quando é transmitida por um amigo, familiar 

ou profissional que tenha conhecimento sobre determinada área  

Com isto, o presente trabalho busca definir quais as estratégias de Buzz Marketing foram 

realizadas na campanha “Onde está o Baú” da empresa Barth Shoes. O estudo de caso, aliado 

à análise de documentos enviados pela agência de Publicidade Fire Multicom possibilitou 

concluir que esta nova ferramenta de Marketing funciona frente um público-alvo jovem.  

 

 

Palavras-chave: Marketing, Buzz Marketing, Barth Shoes 

 

 

ABSTRACT  

 

The large amount of products and services offered by different companies results in a big 

advertising growth, what often ends up bothering the target, because advertisement surrounds 

people everytime  aiming to make a certain brand to rank high in the mind of consumers. The 

Buzz Marketing emerged intending to communicate about a given product or service through 

word-of-mouth, as the message possess bigger credibility when it is delivered by a friend, 

relative or professional one who has knowledge on a certain field. 

Said that, this paper seeks to define which Buzz Marketing strategies were carried out in the 

Barth Shoes Company’s campaign “Onde está o Baú”. The case study combined to the 

document analysis sent by Fire Multicom advertising agency allowed stating that this new 

Marketing tool works to a young target.  

 

Keywords: Marketing, Buzz Marketing, Barth Shoes 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Os estudos sobre publicidade e marketing estão melhorando cada vez mais, e com 

esta evolução, as táticas e estratégias estão voltadas para o consumidor, visando um melhor 

relacionamento da marca com o cliente. 

No contexto atual, é possível perceber um leque muito grande de novos produtos nas 

prateleiras dos mercados. Os empresários, donos destas novas marcas, apostam nas técnicas 

da publicidade, do merchandising, do marketing e da embalagem para conquista de novos 

clientes, porém, cada vez mais os consumidores passam a se defender do alto teor de 

mensagens publicitárias que são transmitidas no dia-a-dia e escolhem os produtos a partir de 

experiências próprias com o mesmo, ou através da indicação de um familiar, amigo ou 

vizinho. 

Segundo Miyashita (2007), esta prática de disseminação da informação é notável 

quando é aplicada uma pesquisa em novos clientes e a opção “conheci através da indicação de 

um amigo” é assinalada. Chetochine (2006) acrescenta que a informação boca-a-boca, ou 

simples indicação de um novo produto de um amigo para outro, é chamada de Buzz 

Marketing. O Buzz Marketing chegou para revolucionar a transmissão da mensagem de uma 

nova marca ou serviço para um possível cliente e por não ter caráter comercial, esse novo 

modelo de marketing passa a ser mais aceito pelo consumidor, o que resulta em aumento de 

vendas.  

Fala-se do Buzz Marketing como uma possível revolução do marketing e da 

publicidade, porém, vale salientar que esta prática é muito antiga, e a informação de um novo 

produto com qualidades que facilitam no cotidiano é transmitido naturalmente em reuniões 

familiares, conversa entre amigos, discussões entre amigos da academia etc. O que torna o 

Buzz marketing interessante é que por ele não possuir um caráter comercial, torna-se 

facilmente permissivo nas conversas entre amigos e familiares e resulta em interesse das 

pessoas pelo serviço ou produto que está em discussão. 

Para facilitar a transmissão da mensagem boca-a-boca e também saber o que os 

consumidores falam sobre determinada marca ou serviço, foi criada uma ferramenta que 

monitora o que os internautas falam sobre as marcas no ciberespaço. Esta ferramenta é 
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chamada de E.life/monitor1, foi criada por Alessandro Barbosa e Jairson Vitorino,  tem como 

objetivo monitorar a  medida do volume de Buzz das marcas na Internet brasileira. 

A partir da monitoração do Buzz em mídias sociais o E.life Monitor oferece uma 

medida confiável do que é falado por milhões de consumidores brasileiros em blogs, fóruns, e 

comunidades on-line. Esta ferramenta tem importante valor, pois é possível verificar o 

conceito dos consumidores em relação ao produto ou serviço, podendo assim, haver uma 

melhoria nos pontos fortes da marca, ou corrigindo os possíveis erros. 

Terra (2008) cita Renato Abdo, presidente da Dialeto.net2, em entrevista para o site 

Mundo do Marketing 3e este informa que “monitorar é importante porque hoje o consumidor 

tem vidas on-line”. O fato do consumidor ter vidas on-line é citado porque muitas pessoas 

passam bom tempo do seu dia se comunicando, trabalhando, fazendo compras e até mesmo 

namorando via internet. 

A partir destas novas técnicas publicitárias e dos novos modos de consumo de mídia, 

optou-se por analisar a campanha “onde está o baú?” da indústria de calçados Barth Shoes, 

visando ampliar o conhecimento sobre as estratégias de  Buzz Marketing utilizadas e obter os 

resultados da campanha. 

 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Frente ao contexto mencionado, surge o seguinte problema de pesquisa: Como foi 

desenvolvida a estratégia de Buzz Marketing na campanha da Barth Shoes. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1. http://www.elife.com.br 

2 http://www.dialeto.net/ é um site de uma agência interativa especializada no relacionamento 
cliente/consumidor. 

3 http://www.mundodomarketing.com.br/ 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a campanha “Onde está o Baú” da empresa de calçados Barth Shoes4 de 

Novo Hamburgo, RS e as ações de Buzz Marketing utilizadas na campanha.  

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Conceituar Buzz Marketing e suas estratégias. 

• Descrever a campanha “Onde está o Baú” da empresa de calçados Barth Shoes. 

• Identificar as estratégias de Buzz Marketing utilizadas na campanha selecionada. 

• Evidenciar aspectos positivos e negativos das ações de Buzz Marketing 

utilizadas na campanha desenvolvida. 

• Averiguar se uma campanha publicitária precisa de grandes investimentos para 

comunicar o público jovem. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O Buzz Marketing é uma ferramenta que resulta em um alto impacto da mensagem 

perante o público-alvo. A mensagem é transmitida por pessoas que aparentemente não 

possuem vínculos com a empresa que irá oferecer o serviço ou produto, fazendo que, esta 

mensagem seja melhor aceita pelo público-alvo, só que  ela poderá vir de uma pessoa que tem 

certo conhecimento nessa determinada área na qual o produto ou serviço está inserido.  

Numa sociedade na qual os consumidores estão cada vez mais resistentes às 

propagandas tradicionais, é necessário elaborar táticas diferenciadas para que estas obtenham 

um lugar de destaque na mente do consumidor.  Cappo (2003, p.80) afirma que “hoje, depois 

                                                 

4 Campanha da linha de calçados da Barth Shoes desenvolvida no Rio Grande do Sul  pela agência de 
publicidade Fire Multicom. 
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de ter assistido a centenas de milhares de comerciais em nossa vida, desenvolvemos filtros 

mentais que são praticamente impenetráveis. Estes filtros são reflexos do alto índice de 

informações publicitárias que nos é transmitido durante o dia, se pararmos para pensar somos 

rodeados de publicidade desde o momento que acordamos até a hora de dormir. Ao acordar 

optamos por escovar os dentes com uma determinada marca de creme dental, logo após no 

café da manhã optaremos por determinada marca de leite e assim por diante, por isso que o 

Buzz Marketing  vem se destacando como estratégia de marketing. 

O Buzz Marketing é uma ferramenta que vem ganhando espaço no cenário 

publicitário devido o seu caráter permissivo, pois ao contrário do interrupition marketing, o 

Buzz Marketing transmite a mensagem sem caráter comercial 

O trabalho torna-se relevante, pois através dele será possível averiguar se uma 

campanha publicitária precisa de grandes investimentos em meios de comunicação para que 

ocorra uma boa repercussão. E também para estudar profundamente as novas estratégias de 

marketing visando divulgar seus benefícios, objetivando que as agências de publicidade 

possam utilizar esta nova ferramenta em prol da melhoria na comunicação de seus clientes. 

Para realizar esta pesquisa, foram analisadas as ações de Buzz Marketing da empresa 

Barth Shoes que foi desenvolvida pela agência Fire Multicom de São Leopoldo (RS). As 

ações envolveram o público-alvo em torno da descoberta de um baú que estava escondido no 

litoral de uma praia do Rio Grande do Sul e para isto foram desenvolvidas uma série de ações 

para mobilizar o público-alvo, o que resultou numa divulgação espontânea da campanha 

através do boca-a-boca e outras mídias, como por exemplo, rádio e internet.  A escolha da 

campanha ocorreu devido o alto nível de criatividade, que resultou numa ótima repercussão 

da campanha através do boca-a-boca e também por se uma ação desenvolvida no Rio Grande 

do Sul, o que facilitou o acesso aos dados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os estudos teóricos desenvolvidos como base para o desenvolvimento deste estudo 

remetem aos seguintes temas: Marketing, Buzz marketing e Estratégias. 

Esses referenciais sustentam a pesquisa no sentido de buscar a compreensão sobre as 

estratégias presentes na campanha de Buzz marketing, de forma a contribuir para o alcance 

dos objetivos propostos nesta pesquisa. 

 

 

2.1 MARKETING 

 

O termo marketing é algo que não é fácil conceituar, pois ele tem uma característica 

que varia de tempos em tempos, de acordo com as mudanças mercadológicas e em função do 

modo de consumo do público-alvo. Segundo Nickels e Wood (2008, p. 4) marketing “é o 

processo de estabelecer e manter relações de troca mutuamente benéficas com clientes e 

outros grupos de interesse”. As empresas devem manter o foco do seu marketing no 

relacionamento com seus clientes, pois são eles que irão testar suas mercadorias e logo após, 

irão informar das qualidades do produto adquirido. É importante salientar que caso a 

experiência do produto seja ruim para o consumidor este, irá realizar um boca-a-boca 

negativo para a empresa, por isso deve-se estudar o marketing de relacionamento. 

“O marketing de relacionamento é o processo de estabelecer e manter o 

relacionamento de longo prazo mutuamente benéfico entre organizações e seus clientes, 

empregados e outros grupos de interesse” (NICKELS e WOOD, 2008, p.5). 

As mudanças no marketing ocorrem constantemente, e com isto as pesquisas e 

análise de marketing também devem sofrer alterações, visando melhor orientar as direções a 

serem seguidas para que determinada campanha obtenha sucesso. Segundo Nickels e Wood 

(2008), a análise de marketing é importante para identificar mercados potenciais, visando 

descobrir as forças mais eficazes para orientar o marketing para os mercados mais lucrativos. 

As empresas também necessitam dessa análise para conhecer melhor o seu público-alvo, 

como por exemplo, suas necessidades e desejos. Quando se faz uma pesquisa desse porte, é 
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possível saber o que não deu certo no passado, assim podendo ser corrigido no presente ou até 

mesmo no futuro. 

Segundo Berkwitz et al (2003), o marketing tem como um dos seus principais 

objetivos compreender as necessidades e desejos dos clientes. Podemos entender como 

necessidade algo que seja de fundamental importância para o ser humano, como por exemplo, 

comida, roupas, proteção, etc. Já os desejos podem conceituar como algo supérfluo, pois o 

cliente irá optar em consumir determinada marca ou serviço visando apenas satisfazer o seu 

desejo 

Com base na necessidade e nos desejos dos clientes é que o marketing irá atuar 

visando obter um bom índice de vendas. Para potencializar essas vendas, criou-se o marketing 

de guerrilha que consiste numa abordagem direta do público-alvo no local onde este se 

encontra, visando obter o maior índice de impacto possível. 

 

 

2.1.1 Marketing de Guerrilha 

 

 O modo de fazer publicidade é repensado pelos comunicadores a cada dia que 

passa. Antigamente, achava-se que bastava criar um comercial para a televisão que o 

problema comunicacional estaria resolvido Atualmente, com a utilização da internet e com o 

surgimento de novas mídias, a publicidade se molda de acordo com o público-alvo. O 

marketing de guerrilha é um novo modelo de abordagem que vem sendo muito utilizado pelo 

seu caráter inovador, pois aborda o público-alvo de diferentes formas, mas toda vez que esta 

ação é posta em prática, dificilmente ela passará despercebida. O marketing de guerrilha irá 

ao encontro do público-alvo, gerando ações publicitárias em ruas, boates, internet, etc. 

O grande diferencial desta prática de marketing é que a publicidade não irá interferir 

no momento de lazer de uma pessoa, como por exemplo, inserção de vt’s publicitários nos 

intervalos de filmes.  

O marketing de guerrilha deve ser realizado com base na escolha das devidas 

estratégias e na escolha do melhor local para realizar a ação, visando delimitar uma área da 

cidade na qual uma grande parte do público-alvo se encontre, assim havendo o mínimo de 

perda de informação e conseqüentemente um ótimo retorno em vendas. 
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Segundo Gustavo Fortes (2008), em publicação no site blogdeguerrilha.com.br5, o 

marketing de guerrilha surgiu na década de 1980 para suprir uma necessidade de comunicação 

de pequenos empresários. A utilização de grandes campanhas envolvendo gastos 

astronômicos com mega produções e contratos com celebridades famosas já estava 

começando a virar clichê entre as grandes marcas na época, obrigando o pequeno empresário 

a, literalmente, guerrilhar no mercado em busca do seu espaço. 

Para que uma campanha de guerrilha obtenha sucesso, é necessário que as pessoas 

que tiverem contato com a ação divulguem a seus amigos e familiares a mensagem que lhe foi 

passada; porém uma mensagem só atrairá a atenção do público-alvo se nela estiver contida 

frases, sons ou símbolos atraentes. Esta série de signos que irão despertar a atenção do 

público-alvo é chamado de meme. 

Segundo Levinson (2004), os memes são vírus mentais, eles implantam nas mentes 

das pessoas uma mensagem que é repetida ao ponto de não restar qualquer dúvida sobre o 

serviço ou produto que a empresa oferece. 

O meme é considerado a menor unidade de uma idéia comunicacional, eles podem 

alterar o comportamento humano, e no marketing de guerrilha, eles motivarão as pessoas a 

comprarem o que os guerrilheiros ofereçam, pode-se citar como exemplo o meme da Vivo, 

que é um boneco 3d presente nas suas campanhas recentes. 

Figura1:Meme da Vivo 

 

Fonte: www.vivo.com.br 

                                                 

5 www.blogdeguerrilha.com.br = blog que contém notícias sobre ações de marketing de guerrilha que estão 
acontecendo em todo o mundo. 
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Segundo o site da agência Vetora6, especializada em realizar ações de Marketing de 

Guerrilha, existem diversas formas de utilizá-lo para transmitir a mensagem ao público-alvo. 

As armas do marketing de guerrilha são: Imprensa PR Stunt, Marketing Viral, Intervenção 

urbana e Buzz Marketing. 

A ação de marketing de guerrilha denominada Imprensa PR Stunt, tem como 

característica potencializar o marketing de guerrilha através de ações de assessoria de 

imprensa, pois o marketing é disseminado também através dos meios convencionais de 

comunicação, como por exemplo, televisão, rádio e jornal. O Marketing Viral  tem como 

característica a intervenção pela internet, na qual esta além de informar a mensagem, também 

é utilizada para repassar a mensagem para o público de modo que esta se dissemine como 

uma epidemia. E por último temos a Intervenção Urbana, têm como característica a 

intervenção da marca junto ao seu público. 

Já o Buzz Marketing é uma estratégia na qual o indivíduo transmite a mensagem 

publicitária a outro indivíduo, assim, se disseminando na sociedade de forma natural. Este 

conceito é o foco deste trabalho e será detalhado a seguir. 

 

 

2.1.2 Buzz Marketing 

 

Segundo Chetochine (2006) o Buzz Marketing é um estilo de marketing que veio 

para ficar, considerado por ele como uma revolução na maneira de elaborar estratégias. O 

mesmo autor salienta que  Buzz Marketing são ações que seguem os seguintes itens: 

• Está sempre a serviço de uma disposição para o marketing de permissão. 

• Suas técnicas não podem conduzir, em nenhum momento, a ações que visam 

bombardear o consumidor com publicidade e promoções visando que este adquira 

determinado produto ou serviço. 

• Transforma seus clientes em evangelistas (líderes de opinião que falam sobre as 

qualidades do produto ou serviço para seus amigos e familiares, porém esta mensagem não 

deve possuir caráter comercial) e lhe entrega a missão e os meios de vender o produto. 

• Faz boca-a-boca por meio de seus clientes evangelistas. 

                                                 

6 www.vetora.com.br. 
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• São as técnicas, os meios dados aos evangelistas para que eles promovam uma 

evangelização sistemática do mercado, criando outros evangelistas.  

Atualmente, o que rodeia no meio publicitário, é o marketing de interrupção, ou seja, 

grandes empresas bombardeiam os consumidores com publicidade e com os mais variados 

tipos de promoções.  

A sociedade de hoje já sabe se defender de possíveis táticas publicitárias e o          

merchandising muitas vezes não são vistos com bons olhos, pois são publicidades inseridas 

nos programas de entretenimento que invadem o momento de descontração do público-alvo. 

O bombardeamento de informações é muito grande e acabamos não absorvendo toda a 

informação que nos é passada. Chetochine (2006 p.4) explica: “de acordo com informações 

divulgadas na imprensa, nós recebemos mais de 1.800 mensagens publicitárias por dia, e 

apenas 15 delas chamam a nossa atenção”  

Assim pode-se perceber que mesmo utilizando um grande volume de informação, 

nem tudo é absorvido, por isso, se aposta no marketing de permissão que consiste em fazer 

com que o consumidor se interesse pelo produto ou serviço oferecido e dê permissão para que 

a empresa lhe transmita as informações necessárias para sanar o déficit de informação deste 

comprador, assim realizando a venda naturalmente. 

Para despertar o interesse do público-alvo pela marca podem ser utilizados diferentes 

táticas, como por exemplo, mensagens com teor humorístico, ações de guerrilha nas ruas, 

enfim, as formas são diversas. Neste cenário, o Buzz Marketing pode ser uma das táticas mais 

aceitas pelo consumidor, pois a publicidade convencional promoveu uma resistência no 

consumidor. 

Rosen, citado por Chetochine (2006), diz que a melhor maneira de vender produtos 

por marketing de permissão é através do boca-a-boca, pois se os consumidores difundirem 

entre si as qualidades da marca, eles não irão passar pelas formas agressivas do marketing de 

interrupção. 

No Buzz Marketing uma das principais táticas é transformar os clientes mais fiéis em 

“evangelistas da marca”. O evangelista é aquela pessoa que fala para seus amigos com 

bastante freqüência sobre as qualidades do produto ou serviço que ele consome. A motivação 

para que uma pessoa se torne evangelista e passe a falar bem de determinado produto ou 

serviço, é o resultado da qualidade deste produto, ou se esta pessoa for uma das primeiras a 

descobrir sobre estas qualidades, também terá prazer em divulgar esta informação. 
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Segundo Chetochine (2006), a estratégia que uma marca pode utilizar para obter um 

boca-a-boca positivo para seu produto é identificar seus principais clientes e lhes enviar uma 

amostra, ou até mesmo apenas informações sobre uma nova linha de produtos que serão 

lançados. Provavelmente este cliente se sentirá privilegiado pelo tratamento diferenciado e irá 

informar sobre a nova linha de produtos para seus amigos e familiares. Para criar evangelistas 

que irão disseminar uma idéia-vírus para outras pessoas é preciso inicialmente identificar o 

perfil dessas pessoas, que também podem ser chamadas de vetores. 

Gladwell citado por Chetochine (2006) define três tipos de vetores: Conectores, 

Mavens e Pesuasor. 

Os Conectores são clientes que conhecem um grande número de pessoas no seu 

bairro, no clube, etc. Os Mavens são pessoas com um vasto conhecimento em determinada 

área, como por exemplo, informática, automóveis, culinária, ou outra. Estas pessoas não 

possuem um grande número de contatos como os Conectores, sendo assim, eles são ouvidos 

devido ao seu alto grau de conhecimento em determinada área, a partir disto,  as pessoas 

costumam pedir opinião aos Mavens antes de adquirir determinado produto. 

Por fim, o Persuasor, que são pessoas que tem o grande poder de persuadir as 

outras; estas pessoas também podem ser um grande diferencial para o Buzz. 

Em outra visão sobre as pessoas que irão disseminar as informações fundamentais 

de determinada campanha, nos deparamos com os Alfas, Abelhas e a Fímbria de Lunáticos. 

Segundo Salzman, Matathia e O’reilly (2003), os Alfas são pessoas que gostam de ser as 

primeiras a experimentar determinado produto ou serviço, elas são pessoas que costumam 

pesquisar sobre novas tendências e após esta pesquisa, irão espalhar a notícia para seus 

amigos, porém, os Alfas não têm por característica realizar a disseminação em grande escala.  

Num conceito mais detalhado:  “Os alfas sentem um apetite constante e insaciável 

por novas idéias, que pinçam de uma série de fontes, inclusive doses salutares de mídia” 

(SALZMAN, MATHATHIA E O’REILLY, 2003,p. 44) 

Outro grupo de disseminadores de informação, com característica de comunicar a 

um grupo maior de pessoas, são os denominados Abelhas. Segundo Salzman, Matathia e 

O’reilly (2003), os Abelhas costumam receber as informações passadas pelos Alfas e logo 

após já saem espalhando para todos seus amigos. A diferença entre Abelha e Alfa, é que o 

primeiro tem o prazer de espalhar a informação para qualquer pessoa, já o segundo, comenta 

apenas com amigos mais íntimos sobre a sua nova descoberta. 
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O próximo grupo de disseminadores de informações denomina-se Fímbria 

Lunática. Segundo Salzman, Mathathia e O’reilly (2003), este é o menor grupo de 

influenciadores, eles são classificados como pessoas visionárias, além do seu tempo. Os 

especialistas em marketing costumam não investir em campanhas para este público porque 

eles influenciam poucas pessoas, não chegando a constituir um público suficiente para o 

sucesso da campanha. 

Em outras palavras: “Idéias maravilhosas, inovadoras e intrigantes podem nascer no 

mundo da Fímbria Lunática, mas morrem ali mesmo, a menos que abram caminho para a 

esfera dos Alfas e dos Abelhas, onde se tornam significativas junto a um público mais amplo” 

(SALZMAN, MATHATHIA E O’REILLY,2003,p.56). 

Outro fator importante a ser analisado em campanha de Buzz, é o meio, ou seja, o 

lugar onde os vetores irão disseminar a informação para outras pessoas. Chetochine (2006) 

conceitua quatro tipos de comunidades nas quais os vetores poderão se aproveitar para exercer 

suas funções. A primeira são as “comunidades de objetos”, estas podem ser,  por exemplo, a 

academia, o clube, o time de futebol, pois nestes espaços os assuntos entre os praticantes, ou 

usuários desses ambientes são dos mais variados, por exemplo, esporte, lazer, vestuário, etc. 

A segunda são as comunidades formais como por exemplo, Rotary Clube; estas são 

comunidades nas quais as pessoas se encontram porque defendem e constroem valores e 

paixões em comuns. A terceira são as comunidades de circunstância, que têm como 

freqüentadores pessoas que se encontram rapidamente em determinada situação do dia-a-dia, 

como por exemplo, pais que buscam os filhos na saída do colégio, ou pessoas que utilizam 

transportes coletivos para ir ao serviço. 

E por último, as comunidades on-line, mais recentes,as quais são freqüentadas por um 

grande número de internautas que buscam em sites, fóruns, blogs, etc informações sobre os 

mais diversos temas. 

Segundo Godin (2001), para que uma campanha boca-a-boca tome uma boa 

proporção, é necessária uma atenção aos oito itens que ajudarão a impulsionar a campanha. 

1. Agentes contaminadores – Toda idéia vírus é disseminada por agentes 

contaminadores e estes subdividem-se em 2 grupos: os promíscuos e os poderosos. Os 

promíscuos têm como características a tentativa de vender a idéia vírus, estes contaminadores 

podem ser motivados por dinheiro ou por outros incentivos, eles raramente são tidos como 

líderes de opinião, mas se forem promíscuos o suficiente, podem ser extremamente eficazes. 
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Já os agentes contaminadores poderosos, não podem ser comprados e é difícil prever 

o que pode motivá-los a adotar um vírus de idéia, podemos citar como exemplo os atores e 

atrizes quando adotam um estilo ou apóiam determinada causa, eles influenciam diretamente 

várias pessoas. 

2. Colméia – Este item pode ser compreendido como a área que os agentes 

contaminadores irão atuar, esta área deve ser traçada de acordo com o perfil do público-alvo 

visando informar-lhes sobre um novo produto ou serviço. 

3. Velocidade – A campanha boca-a-boca só toma uma proporção considerável 

quando a informação a ser transmitida for disseminada numa grande velocidade, o que tornará 

a mensagem conhecida por um grande número de pessoas em um tempo curto. 

4. Vetor – Pode-se entender por vetor, o caminho que a mensagem irá percorrer. Se 

a mensagem for transmitida para pessoas que não estarão propensas a repassá-las, ela 

simplesmente irá parar, o que resultará numa má repercussão da campanha. 

5. Meio – O meio pode ser entendido como o objeto ou serviço que a empresa 

oferece. Por exemplo, se determinada empresa de internet possui uma sessão com vários 

downloads de músicas, filmes e jogos grátis, este será o meio que fará com que as pessoas 

divulguem este site. 

6. Fluidez – Este item pode ser considerado como o conteúdo que será transmitido. 

A mensagem deve possuir algo que realmente desperte o interesse, como por exemplo, a 

sonoridade de um jingle ou uma frase bem elaborada de uma chamada publicitária. 

7. Persistência – A mensagem deve ser transmitida diversas vezes para que o 

público-alvo desperte um interesse maior pelo produto ou serviço, no contrário, a mensagem 

acabará caindo no esquecimento e o produto ou serviço não será adquirido. 

8. Amplificador  – O boca-a-boca por si só dificilmente tomará uma grande 

proporção sem a ajuda de outros meios, como por exemplo, o jornalismo. Determinada 

campanha poderá tomar uma proporção maior graças a um comentário realizado por um 

jornalista. 

Para a realização do lançamento de uma campanha, deve-se analisar o contexto no qual 

o evangelista está inserido. Por exemplo, se o evangelista freqüenta academia, é aconselhável 

que ele gere Buzz em torno de produtos esportivos, ou suplementos alimentares. 

Segundo Chetochine (2006), existem quatro tipos de contextos que podem ser 

usufruídos para a disseminação da informação. O primeiro é o contexto natural ou de 

calendário, estes são ligados a eventos já fixados, como por exemplo, Natal, Páscoa, Dia dos 
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Namorados, etc. O segundo contexto é o institucional, esta está ligado a eventos, como por 

exemplo, torneios esportivos, festivais de cinema, campanha governamentais contra o excesso 

de velocidade, etc.  

O terceiro contexto é o de atualidade este refere-se a catástrofes naturais ou eventos 

que comovam pessoas. Em geral o público que se deixa cativar por notícias super-

midiatizadas desenvolve comportamentos favoráveis às ações de evangelização. O quarto 

contexto é o artificial ; nele, a campanha de Buzz, irá criar por conta própria o contexto em 

que a causa será introduzida e o contágio. 

Segundo Chetochine (2006), para que  uma campanha ganhe boa proporção ela deve ter 

uma causa importante para ser informada, ou seja, algo que realmente mexa com o público-

alvo e que faça com que este repasse a informação para outras pessoas do seu convívio social. 

Atualmente, algumas empresas pensam apenas nos seus produtos e no preço que estes 

serão repassados para seus clientes, sendo que na verdade deveriam também pensar no serviço 

que a empresa oferece para seus clientes. Quando uma determinada empresa apostar na 

qualificação dos serviços oferecidos a seus clientes, esta empresa obterá um Buzz natural em 

torno de si, pois as pessoas serão melhor atendidas e a satisfação resultará no boca-a-boca 

natural. 

Tendo em vista que a mídia utilizada para a realização de uma campanha de Buzz é o 

próprio consumidor, deve-se observar o comportamento dos diferentes tipos de clientes no 

processo de compra. Segundo Chetochine (2006), há cinco características de clientes, que são: 

inovadores, adotantes imediatos, maioria média, maioria tardia e retardatários. 

Os inovadores são clientes que gostam de adquirir os produtos que estão sendo 

lançados, pois gostam de serem os primeiros a utilizar determinado produto, mesmo não 

sabendo quais são as reais vantagens deste novo produto. Este tipo de cliente após utilizar o 

seu novo produto, tem por característica informar sobre a nova aquisição para seus amigos e 

familiares. 

Os adotantes imediatos são clientes que apostam na inovação dos produtos e efetuam 

a compra porque acreditam que este produto lhe tornará moderno perante aos outros. Os 

clientes que se enquadram na maioria média, têm por característica efetuar a compra só após 

saber  que um grande número de pessoas já testou este produto ou serviço, pois ele tem medo 

de correr risco. 

A maioria tardia  só efetuará a compra caso perceba que perderá alguma coisa 

(tempo, dinheiro) se não comprar um produto. Na hora da compra, ainda experimentará o 
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produto para ter certeza que não há nenhum problema. Este cliente só irá informar das 

qualidades do produto se realmente não estiver apresentado nenhum problema durante o 

período de uso. 

E por último estão os retardatários, que são clientes que irão adquirir determinado 

produto em último caso, como por exemplo, só irão comprar um novo celular se o seu antigo 

não tiver mais conserto.  

Após identificar os clientes que irão realizar o boca-a-boca, deve-se encontrar uma 

maneira de recrutá-los para que estes se interessem em fazer parte da campanha. Segundo 

Chetochine (2006), caso o anunciante tenha contato com o cliente, como por exemplo, lojas 

de roupas e mercados, ele poderá fazer o contato com os melhores clientes através de seus 

funcionários; pode realizar inicialmente um trabalho com os funcionários para que estes 

abordem os clientes que eles conhecem e já tenham certa confiança e convidem para 

participar da campanha; logo após, os clientes serão convidados para responder um 

questionário contendo dados pessoais. 

Uma outra forma de abordagem é realizar algum evento e convidar os melhores 

clientes e logo após, tentar obter alguns dados pessoais que futuramente irão ajudar a 

cadastrar os clientes de acordo com seu perfil.  

Se o anunciante não tiver contato direto com os clientes, deve fazer um outro tipo de 

abordagem, para que os clientes mais fiéis da marca colaborem com a campanha. Segundo 

Chetochine (2006), pode-se utilizar quatro tipos de abordagens para detectar os melhores 

clientes. O primeiro é realizando operações de street marketing, uma abordagem que consiste 

em realizar ações na rua e após atrair os interessados, os promoters coletam dados das pessoas 

que participaram desta ação para futuramente tornarem-se vetores de uma campanha de Buzz. 

Outro tipo de abordagem são as operações baseadas em propaganda, nela utiliza-se 

meio convencionais, como por exemplo, rádio, televisão, outdoor, etc. A mensagem que será 

passada levará o público-alvo a um site ou incentivará que ligue para um determinado número 

de telefone. Após o cliente ter realizado este contato, a marca buscará obter mais informações 

sobre este cliente. 

O terceiro tipo são operações por marketing de influência, que têm por objetivo 

utilizar pessoas para influenciar possíveis vetores. Não se trata de utilizar líderes de opinião, 

mas sim, pessoas com um arquivo de possíveis vetores para uma campanha de Buzz 

O último de tipo de abordagem é o de consumidor para consumidor; este modelo 

consiste em criar um marketing viral para que as pessoas comuniquem-se entre si sobre esta 
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idéia-vírus. Este viral deve ser criado de modo que as pessoas devam digitar o seu e-mail, 

assim, a marca poderá criar um cadastro desses clientes. 

O Buzz Marketing poderá não obter sucesso sem que a agência de propaganda defina o 

conceito e as estratégias a serem seguidas pela campanha em que estará inserido. 

 

  2.2 CAMPANHA 

 

Após escolhidas as táticas de marketing que irão direcionar a campanha, deve-se 

escolher as estratégias e o tipo de campanha que serão utilizados. Para Sampaio (1999, p.237) 

“uma campanha de propaganda pode ser definida como a soma de diversos esforços 

publicitários integrados e coordenados entre si, e realizados para cumprir determinados 

objetivos de comunicação de um anunciante.” 

Segundo Lupetti (2000), a estratégia é a forma como as empresas deverão atingir os 

objetivos, ou seja, é o caminho que a empresa deverá percorrer para executar sua meta. O tipo 

de estratégia que será escolhido  dependerá da comunicação que será abordada na campanha. 

As estratégias de campanha são: Informação, Testemunho, Comparação, Humor, 

Ofensiva, Defesa, Indiferenciada e Posicionamento/Reposicionamento. Segundo Lupetti 

(2000), a estratégia de informação tem como característica a ênfase em informar sobre as 

qualidades e funcionalidade do produto apresentado, sendo utilizada com maior freqüência 

em lançamentos de produtos. 

Já a estratégia de testemunho, utilizará o depoimento de uma pessoa famosa ou 

especialista em determinada área para dar credibilidade ao produto ou serviço oferecido. A 

estratégia de comparação é uma estratégia que tem como característica a comparação de um 

produto com o seu concorrente, não podendo ofender ou denegrir a imagem do concorrente. 

A próxima estratégia é a de humor, e o uso dessa estratégia dependerá muito do 

anunciante e do público-alvo ao qual será destinada esta mensagem, porque deve-se tomar 

cuidado para que a piada ou o trocadilho presente na mensagem , não ofenda o público-alvo. 

A estratégia ofensiva irá atacar a concorrência expondo seus pontos fracos, 

oferecendo ao público-alvo o que o concorrente não está em condições de oferecer. 

O contrário ocorre na estratégia de defesa, que é destinada a grandes empresas, pois 

para se defender dos seus concorrentes a empresa anunciante irá informar o seu potencial e 

seu diferencial em relação ao concorrente. 
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Na estratégia indiferenciada, é visado apenas fixar a imagem da marca, não focando a 

informação na venda do produto. Outro tipo de estratégia é o de 

posicionamento/reposicionamento que é indicada tanto para empresas novas como antigas. 

Se a empresa for nova, deve-se fazer uma campanha de posicionamento para formar 

determinado conceito na mente do consumidor; caso a empresa seja antiga e seu 

posicionamento não condiz com as expectativas da empresa, deve-se fazer uma campanha de 

reposicionamento para refazer a conceito da empresa na mente do consumidor. 

Após estabelecidas as estratégias de campanha que serão utilizadas, parte-se para a 

escolha dos tipos de campanha. Os tipos de campanha são: institucional, propaganda, 

guarda-chuva, promoção, incentivo, promoção de vendas e cooperada. 

Segundo Lupetti (2000), a campanha institucional tem como objetivo a divulgação da 

empresa como um todo, visando melhorar a imagem da empresa na mente do consumidor. Já 

a campanha de propaganda é focada na divulgação de determinado produto ou serviço 

informando suas qualidades e benefícios, objetivando levar o consumidor à ação da compra. 

 
Sampaio (1999, p.237) reforça que a campanha de propaganda diferencia-se do 
anúncio ou do comercial isolado pela maior quantidade e integração das peças de 
comunicação utilizadas, pela coordenação dos esforços e pela existência de um tema 
de campanha. 
 

Na campanha de promoção as características são parecidas com a campanha de 

propaganda, pois além de divulgar as qualidades do produto ou serviço, seu diferencial é que 

motiva as vendas imediatas, acelerando as vendas. Este aumento imediato em vendas ocorre 

devido a interação estabelecida entre o consumidor e a empresa. Esta interação ocorre porque 

a empresa solicita algo ao consumidor, dando-lhe alguma coisa em troca, como por exemplo: 

“envie duas embalagens do produto e concorra a um carro” 

A campanha do tipo guarda-chuva, é direcionada para a divulgação tanto da empresa, 

como da sua linha de produtos, pois este tipo de campanha têm característica tanto de 

campanha institucional, como de campanha de propaganda. 

Segundo Lupetti (2000), a campanha cooperada é destinada para varejista, neste tipo 

de campanha são anunciados os produtos que estes varejistas vendem, como por exemplo, os 

encartes de  super-mercado que anunciam os produtos em oferta. 

A campanha de incentivo é direcionada para funcionários de determinada empresa, 

visando um melhor relacionamento vendedor-consumidor e resultando num aumento das 

vendas. Este incentivo é dado se, por exemplo, o vendedor atingir um número X em vendas, 

logo ele receberá um prêmio. 
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Por último, existe a campanha de promoção de vendas, esta  diferencia-se da 

campanha de promoção porque seu objetivo maior é a redução de preços.  

Lupetti afirma: 

A campanha de promoção de vendas volta-se à redução do preço de formas diversas: 
Liquidação; ’dúzia de treze’ – compre 12 e leve 13 -; leve 3 e pague 2,dentre outras. 
Esse tipo de campanha faz parte de um processo mercadológico, em que a agência 
não pode interferir. Reduzir o preço ou casar produtos – leve 3 e pague 2 – é uma 
decisão exclusiva do anunciante e não da agência de publicidade. (LUPETTI, 2000, 
p.119). 
 
 

Depois que foram escolhidas as estratégias e tipo da campanha, deve-se optar por 

qual mídia será melhor veicular a campanha, para que esta atinja o público-alvo. 

 

 

2.3 MÍDIA  

 

O termo mídia para refere-se ao leque de modos de anunciabilidade disponíveis para 

divulgar determinada campanha. Se a campanha for de Interruption Marketing, pode-se 

utilizar todos os tipos de mídias possíveis para a realização desta campanha, desde que se 

enquadre no investimento que o cliente disponibilizou. 

Na realização de uma campanha de Buzz Marketing, as mídias tornam-se limitadas, 

pois se adotar mídia de massa para fazer a divulgação da campanha, esta perderá o seu caráter 

de marketing de permissão e passará a ser Interruption Marketing. 

A concepção de uma campanha de Interruption Marketing passará pelo estudo de 

mídia juntamente com seus objetivos referentes ao público-alvo, formulando assim um plano 

de mídia. Segundo Veronezze (2002), o plano de mídia deve ter três itens fundamentais: 

Informações básicas, objetivo e estratégias. Cada um destes subdividem-se visando detalhar 

ainda mais o plano e possibilitando que o investimento em publicidade não se transforme em 

gasto. 

Nas informações básicas deve-se explicar minuciosamente todas as características 

do produto, da embalagem, como o produto é consumido, indicar onde o produto pode ser 

encontrado, entre outros. O próximo item, descrição do mercado, deve conter dados de vendas 

por mercado ou região e sazonalidade. Outro item é análise da concorrência, explicando a 

qual categoria o produto pertence e quais são seus concorrentes diretos e indiretos. O público-

alvo também deve ser muito bem analisado e toda a informação é fundamental para ajudar a 
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delimitá-lo. Nas informações sobre o público alvo devem constar informações mais 

detalhadas possíveis, como por exemplo, faixa etária, classe social, escolaridades, religião, 

hábitos alimentares, marcas preferidas, etc. 

Nos objetivos de marketing devem constar informações, como por exemplo, 

crescimento desejado com relação ao mercado e os demais objetivos que visam alcançar com 

a execução da campanha. Por fim, deve-se adequar a verba do cliente com o tempo desejado 

que a campanha permaneça veiculando. 

O próximo item do plano de mídia é a delimitação dos objetivos, aqui serão traçados 

os objetivos de comunicação e os objetivos de mídia. Nos objetivos de comunicação, deve-se 

informar sobre o tema e  conteúdo das peças visando justificar o uso dos meios que serão 

utilizados pela campanha. 

Nos objetivos de mídia deve-se informar qual a cobertura previsível para atingir o 

público-alvo, a função que os meios deverão exercer para transmitir a mensagem e a 

abrangência geográfica que esta campanha irá atingir.  

O último ítem do plano de mídia são as estratégias que segundo Veronezze (2002),; 

neste item, serão especificadas as características da programação, critérios de seleção dos 

veículos, períodos de veiculação e o cronograma de veiculação da campanha.   

O cenário da mídia está mudando muito rápido e o planejamento de mídia atual deve 

ser um pouco diferente do feito a alguns anos atrás. A maneira de pensar em mídia estava 

baseada em um número limitado de meios, como por exemplo, jornal, rádio, revista e 

televisão. 

Atualmente, qualquer objeto tornou-se mídia; é o que podemos chamar de mídia 

alternativa. Os anúncios são veiculados desde canudinhos de suco, até bueiros das ruas, sem 

falar nos outros tantos meios eletrônicos que surgem a cada dia que passa. 

Segundo Sissors e Bumba (2001), a mídia convencional pode ser compreendida 

como mídia de massa como os jornais, as revistas, o rádio, a televisão e o outdoor. A mídia 

não-convencional é quase todo modo diferenciado de transmitir mensagens publicitárias aos 

consumidores. Este novo modelo vem sendo adotado devido a necessidade de se encontrarem 

melhores maneiras de atingir os diferente públicos. Esta nova maneira de utilizar as mídias é 

comentada da seguinte forma: 

 
Em um futuro muito próximo, alguns avanços na mídia poderão não só ajudar os 
anunciantes a comunicar melhor, como também, auxiliar os publicitários na seleção 
e no emprego da mídia, especialmente no que se refere a encontrar pequenos nichos 
de consumidores que passaram despercebidos pelo sistema antigo, o da análise por 
agrupamento. (SISSOR E BUMBA, 2001.p.17) 
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Os avanços na mídia citados acima pode-se entender por avanços tecnológicos, pois 

atualmente vivemos na era convergência midiática. Graças a estes avanços, podemos acessar 

todos os meios através de um só, como por exemplo, com o intermédio do computador, é 

possível ver televisão, ouvir rádio, ler jornais e revistas online e também estabelecer 

comunicação com outras pessoas através de salas virtuais e programas de bate-papo. 

A convergência mudou muito o modo pelo qual se obtêm informação. Antigamente 

a televisão tinha um lugar de destaque como modelo de comunicação, atualmente a atenção 

prestada à televisão, é dividida com outros afazeres, como por exemplo, utilização do 

computador. 

   A partir disto, algumas empresas e agências de comunicação passaram a apostar em 

conteúdos com caráter viral com o intuito de gerar mídia espontânea em torno da empresa ou 

produto que está sendo feita a comunicação e entre elas este trabalho escolheu destacar a 

empresa Bart Shoes, de Novo Hamburgo. 
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3 METODOLOGIA  

 

Para Michel (2005, p.32) a “pesquisa é, pois, um fenômeno de busca de 

conhecimento constituída de aproximações sucessivas e nunca esgotada, ou seja, não é uma 

situação definitiva diante da qual já não haveria mais o que descobrir”.  

Esta pesquisa teve natureza qualitativa que segundo Wolcott apud Creswell, (2007, 

p. 186).  

a pesquisa qualitativa é fundamentalmente interpretativa. Isso significa que o 
pesquisador faz uma interpretação dos dados. Isso inclui o desenvolvimento da 
descrição de uma pessoa ou de um cenário, análise de dados para identificar temas 
ou categorias e, finalmente, fazer uma interpretação ou tirar conclusões sobre seu 
significado, pessoal e teoricamente, mencionando as lições aprendidas e oferecendo 
mais perguntas a serem feitas 

 

Visando a obtenção e mensuração dos resultados do estudo, foi realizada uma 

pesquisa exploratória que Gil informa que “tem como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a formulação de problemas mais 

precisos e hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Gil (2006, p. 50) 

A pesquisa exploratória, segundo Michel (2005, p. 32), tem objetivo de “auxiliar na 

definição de objetivos e levantar informações sobre o assunto objeto de estudo”. O autor  

acrescenta: “este tipo de pesquisa procura explicar um problema a partir de referências 

teóricas publicadas em documentos, dispensando a elaboração de hipóteses. (MICHEL, 2005, 

p.32) 

Com a intenção de buscar resultado também em bases teóricas, foi necessário 

realizar pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (1991, p.48) é descrita da seguinte maneira: 

“a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. Segundo o mesmo autor, a vantagem de se 

realizar uma pesquisa bibliográfica, é que ela possibilita ao investigador um leque muito 

maior de fenômenos.  

O método escolhido é o estudo de caso, utilizando como objeto a campanha de Buzz 

Marketing realizada pela empresa de calçados Barth Shoes, criada pela agência Fire 

Multicom. O estudo de caso tornou-se relevante para pesquisa, pois, através dele foi possível 

analisar situações reais. Yin (2006, p. 19) informa que 

 
[...] os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam 
questões do tipo “como” e “porque”, quando o pesquisado tem pouco controle 
sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos 
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. 
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Este método de pesquisa foi escolhido, pois através dele tornou-se possível analisar 

um fenômeno social contemporâneo,no caso, a campanha da Barth Shoes, e Yin (2006) 

reforça que o estudo de caso é como uma investigação empírica que tem por finalidade 

investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto na vida real especialmente 

quando o que delimita o fenômeno do seu contexto, não está claramente definido.  

A investigação enfrenta uma situação única em que haverá muito mais variáveis de 

interesse do que pontos de dados, e, como resultado, o estudo foi baseado em proposições 

teóricas, para logo após haver a coleta e análise dos dados obtidos com a pesquisa.  

Como instrumentos e técnicas foram usados respectivamente, questionário e 

entrevista. Visando buscar informações mais detalhadas sobre a campanha de Buzz Marketing 

realizada pela agência Fire Multicom, foram realizadas entrevistas com os responsáveis pelo 

desenvolvimento da campanha, Fernando Rosa diretor de criação da agência Fire Multicom e 

Marcelo Chagas diretor de marketing da empresa Barth Shoes. Salienta-se que a entrevista é 

“a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, 

com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, 

uma forma de interação social (Gil, 2006, p.117). 

Também foi aplicado no mês de maio um questionário com Marcelo Chagas Diretor 

de Marketing da empresa Barth Shoes para perceber o que ele considerou aspectos positivos e 

negativos a partir das ações de Buzz Marketing utilizadas na campanha selecionada. 

Gil (2006, p. 128) ressalta que o questionário é uma “técnica de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectaivas, situações vivenciadas etc.” 

Através da pesquisa qualitativa, do método do estudo de caso e as técnicas que foram 

utilizadas, foi possível analisar as ações de Buzz Marketing utilizadas na campanha da 

empresa Barth Shoes. 
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4. BARTH SHOES 

 

      A Barth Shoes começou com Rodrigo Barth diretor industrial em 1988, que montou  

uma fábrica de calçados em Porto Alegre após fazer alguns pares de botas para seus amigos 

na sapataria de seu pai. 

       Desde o principio, ousou em modelos diferenciados e com uma característica 

arrojada de ter o bico quadrado. ganhou destaque em boutiques muito conceituadas da época 

como Druska e Boutikão. 

      Nesta mesma época, Marcelo Chagas diretor de marketing, trabalhava com seu pai 

que era representante comercial de algumas fábricas do vale dos sinos e a Barth Shoes foi a 

primeira fabrica conquistada por ele para ser seu representante. Já no começo ficou fascinado 

com o trabalho pois conquistou bons clientes e tinha a liberdade de alterar os modelos e 

personaliza-los de acordo com o cliente. Marcelo Chagas (2009) acrescenta:  

Em 1991, entrei de sócio e fundamos a Calçados Barth Ltda. Vendi meu único 
patrimônio ,que era meu carro e ocupamos uma casa de minha família para começar 
a fabrica.Fabricar em Porto Alegre era um desafio pois não havia mão de obra e 
tínhamos que treinar todos na fabrica e materiais somente em Novo Hamburgo. 
Começamos com 8 funcionários e fabricávamos um modelo no verão e um no 
inverno. Com o crescimento dos clientes fomos aumentando os modelos e ficou 
inviável produzir em Porto Alegre. 
 

 Em 1998, os produtos da Barth Shoes já estavam espalhados pelas boutiques do Rio 

Grande do Sul e sempre com o diferencial de utilizar  materiais alternativos e arrojados. Em 

Julho de 1998, com o crescimento da empresa, foi necessário a transferência para Novo 

Hamburgo. Marcelo Chagas informa:  

  
Em 2003, sentimos a necessidade de investir em nossa marca e aproveitar a carência 
no surf wear de uma marca feminina de calçados. Nesta época as marcas eram 
focadas no masculino e já tínhamos um bom resultado em algumas lojas com nossos 
produtos.Re-estilizamos o logotipo, trocamos a equipe comercial e entramos de 
cabeça no surfwear. 
 

O site7 da empresa Barth Shoes possui seis links que possibilitam ao internauta um 

melhor conhecimento da empresa. No link Empresa é possível ler um breve histórico sobre o 

surgimento da empresa de calçados Bart Shoes. O link Galeria o internauta tem acesso as 

fotos das ações realizadas. Há também o link Orkut , que direciona o público-alvo para a 

comunidade no site de relacionamento citado. No link Atleta, é possível visualizar as fotos 

                                                 

7 www.barthshoes.com.br 



 31 

dos surfistas patrocinados pela empresa, e também saber quais os títulos que estes atletas já 

ganharam. E por último há o link Representantes e Contato destinados para ter contatos com 

os representantes da marca e contato com a empresa.  

 

Figura 2: Site da Bart 

 

 

Fonte: www.bartshoes.com.br 

 

  Atualmente Barth Shoes está com 65 funcionários e com produção de 500 pares dia, 

75% da produção é para o Rio Grande do Sul e tem pontos de vendas em Santa Cataria, 

Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Utilizando uma grande variedade de materiais alternativos 

como madeira, tecidos, cortiças e outros produtos, a Barth Shoes está sempre procurando estar 

atualizada nas últimas tendências da moda para agradar em cheio o gosto do seu público-alvo. 
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4.1 AGÊNCIA FIRE MULTICOM 

 

A Fire Multicom é uma agência de publicidade situada em São Leopoldo, Rio 

Grande do Sul que une criatividade com uma visão estratégica e multidisciplinar de seus 

profissionais. Um de seus diferenciais em relação ao modelo tradicional de agência é que 

trabalha com o conceito de Multicomunicação, fazendo a união estratégica da propaganda 

com ações variadas de comunicação, inclusive não-convencionais, possibilitando que os 

resultados sejam multiplicados. 

 Segundo Fernando Rosa a Fire Multicom Através da criação de conceitos 

diferenciados, auxilia na construção de marcas, realizando um trabalho de co-gestão com o 

cliente. E sabe que nada melhor do que a criatividade para se conseguir um posicionamento 

claro na mente e do consumidor 

 Afinal, surpreender o consumidor sempre ajuda a sua marca a sair na frente. E isso é 

multiplicar esforços, multiplicar recursos, multiplicar resultados. Além da publicidade 

tradicional, a estrutura da Fire Multicom engloba ainda uma unidade especializada no 

marketing digital, desenvolvendo web sites, sistemas online e ações de impacto na internet. 

 

4.2. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA CAMPANHA  

 

A Firemulticom8, agência de publicidade situada em São Leopoldo (RS) criou uma 

ação para a empresa de calçados Barth Shoes, baseada nas mídias sociais e na plataforma 

web, fazendo com que o público se envolvesse com a marca e promovendo uma experiência 

altamente positiva e relevante. A ação consistia em encontrar um baú, escondido em alguma 

praia do litoral sul do Brasil. Para isso era necessário ter a chave da Barth em mãos, 

conseguida gratuitamente nas lojas participantes.  

Foi criado um blog, o www.ondeestaobau.com.br, abastecido diariamente durante 

um mês com diversas pistas de onde estaria o baú. Mensagens cifradas, códigos e enigmas 

foram criados pela agência, além de vídeos, postados no YouTube, com pistas que iam se 

encaixando ao longo do período, exigindo que o público estivesse acompanhando o blog. 

                                                 

8 www.firemulticom.com.br site da agência Fire Multicom de São Leopoldo (RS) 
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 A ação envolveu a comunidade da marca no Orkut, com mais de 2.500 participantes, 

lançou charadas em revistas dirigidas, nas rádios e até em lojas, criando um verdadeiro 

quebra-cabeças que despertou o interesse do público e engajou milhares de pessoas na busca 

pelo baú, assunto de discussão em blogs e em comunidades. Franciele Hochmuller assessora 

de imprensa da Barth Shoes em entrevista para o site www.solto.com.br  acrescenta: 

“Após quase dois meses e mais de 4.500 acessos, foram postadas dicas no blog 

"ondeestaobau.com.br " de onde encontrar a chave de um baú que continha passagem com 

acompanhante para conhecer o paraíso do surf nordestino: Itacaré, na Bahia.” 

Figura 3 – Chave distribuída nos pontos de venda 

 

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 

Figura 4 – Baú escondido no litoral 

 

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 

 

O prêmio: uma viagem com acompanhante com tudo pago para Itacaré, na Bahia, um 

dos destinos mais desejados pelo target, jovens apaixonados por praia. A pista final, uma 

coordenada do Google Maps indicando um local em uma praia, entendido apenas por quem 
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havia descoberto as etapas anteriores, foi postado no blog à meia-noite do dia anterior ao final 

da ação, levando até a badalada praia de Atlântida, no Rio Grande do Sul.  

Neste dia, a equipe da Barth estava aguardando os finalistas durante o evento Pepsi 

Surf & Music Festival9. Cedo pela manhã, os participantes que chegaram até o local correto, 

encontraram diversas caixas da Barth enterradas na areia da praia contendo uma senha para 

receber a dica derradeira, enviada por SMS aos celulares cadastrados. 

Fernando Rosa (2009) diretor de criação acrescenta: 

A ação, ousada e de alto impacto, foi um grande sucesso, alavancando mais de 
10.000 acessos únicos ao blog e ao site da marca. Recebeu ainda um valor 
expressivo em mídia espontânea em rádios, jornais, revistas e diversos sites e blogs, 
gerando buzz, empatia e ampliando consideravelmente o Share of Mind da marca. 
 

Com o intuito de reforçar a marca da Barth Shoes na mente do consumidor, bem 

como alavancar a venda dos produtos oferecidos pela marca, a agência de publicidade Fire 

Multicom utilizou técnicas de Marketing de Guerrilha e Buzz Marketing. 

A primeira estratégia utilizada para atrair a atenção do público-alvo, foi a criação de 

um meme que segundo Levinson (2004), é um vírus mental implantado na mente do 

consumidor com o objetivo de transmitir alguma mensagem. No caso, o meme foi a criação 

do símbolo da chave e do baú. A busca constante por pistas sobre onde encontrar o baú foi o 

que mobilizou o público-alvo. 

Para que a campanha tivesse uma boa divulgação com um custo baixo, foi preciso 

analisar um meio onde o público-alvo fizesse a divulgação boca-a-boca, dentre os meios 

citados por Chetochine (2006), o escolhido foi o das comunidades on-line que são 

frequentadas por um grande número de internautas que buscam informações sobre diversos 

temas.  

Dentre as comunidades online, o local de divulgação escolhido foi o blog criado pela 

agência, no qual estavam inseridas as pistas para encontrar o baú.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

9 Campeonato de surf realizado pela Pepsi. 
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Figura 5 : Blog  

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 

 

Figura 6: Blog 

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 

 

 

Também foi utilizado o site do Youtube para postar vídeos com pistas sobre a 

localização do baú. Os vídeos com caráter amador ajudaram a tornar-los um viral na internet. 

Fernando Rosa acrescenta: “as imagens foram captadas com câmera amadora na mão, para 
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dar este efeito de caseiro mesmo, que poderia ter sido feito por qualquer pessoa, o que 

ajudaria a tornar mais real” 

Outra estratégia de Buzz Marketing utilizada, foi a identificação dos vetores para que 

a campanha obtivesse uma ótima repercussão, para isso, apostou-se no público-alvo com 

perfil que Salzman, Mathathia e O’reilly caracterizam como Abelhas. Estas pessoas têm por 

característica gostar de serem sempre as primeiras a conhecer/experimentar determinado 

produto ou serviço, no caso da campanha, estas pessoas foram fundamentais para o Buzz 

Marketing pois foram elas que estavam constantemente buscando pistas sobre o paradeiro do 

baú, e logo em seguida,  repassando para seus amigos. 

Para que a campanha obtivesse uma atenção especial na mente do público-alvo 

também foi pensado na fluidez da campanha que Godin (2001) diz que é o conteúdo que será 

transmitido, e esta mensagem deve possuir algo que desperte interesse, no caso a mensagem 

que foi transmitida era do desafio de quem conseguisse encontrar o baú que estava escondido, 

ganharia uma viagem para Itacaré, destino muito desejado pelo público-alvo. 

A última estratégia de Buzz Marketing utilizada foi a escolha de um contexto para o 

encerramento da campanha que Chetochine (2006) conceitua como institucional , ou seja, foi 

escolhido a realização de um campeonato de surf para que a última dica fosse passada para os 

participantes. 

Após escolhidas as táticas de marketing e consequentemente a melhor maneira de 

impactar o público-alvo para que houvesse o menor perda na comunicação, foram escolhidos 

os tipos de mídia mais adequados para o desenvolvimento da campanha. Com a ajuda da 

ferramenta de assessoria de imprensa, a campanha foi divulgada em meios convencionais, 

como por exemplo, a revista Void 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Figura 7: Revista Void 

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 

 

A revista Void é destinada ao público jovem, com uma linguagem coloquial ela 

aborda assuntos referentes a música, esporte e  moda.  Devido ao público-alvo que ele atinge, 

a revista foi escolhida para  informar sobre o lançamento da campanha da Barth. Ver figura 7. 

O jornal foi outro modelo de mídia que foi utilizado para fazer a divulgação da 

campanha. Por ser um meio que atinge a diversos públicos ele tornou-se importante para a 

divulgação.  

A veiculação da campanha ocorreu no Jornal NH de Novo Hamburgo. É importante 

salientar que a divulgação feita no jornal não teve caráter publicitário, mas informativo. Foi 

inserida no jornal apenas uma nota sobre o lançamento da campanha e não um anúncio 

visando vender a marca. 
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Figura 8: Jornal NH 

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 

 

Na estratégia da campanha também foi veiculado um folheto explicativo que foi 

entregue para o público-alvo nos pontos de venda  do produto. O folheto informava o blog da 

campanha e instigava os consumidores a pegar a chave e procurar o baú que estava escondido 

em uma praia do litoral sul do Brasil. 

 

Figura 9: Folheto 

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 
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O Buzz Marketing que gerou em torno da marca, resultou em notícias postadas em 

vários sites destinados ao público-jovem, que gosta de surfe, ou seja, sites destinados ao 

público-alvo da empresa Barth Shoes. 

No site Callohã Surf, foi postado uma imagem contendo as informações sobre a 

campanha, juntamente com uma frase instigando o público-alvo à procurar o baú, seguido do 

link do blog da campanha, no qual o público-alvo pode obter mais pistas sobre o baú. 

 

Figura 10: Site Callohã 

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 

Já o site Gosurf, postou uma notícia sobre a criação da campanha, desenvolvimento e 

o seu desfeche, juntamente com a divulgação da vencedora do prêmio oferecido para quem 

encontrasse o baú da Barth Shoes. 
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Figura 11: Site Gosurf 

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 

 

Seguindo a mesma linha do site Gosurf, o site Solto, Surfing Live e Surf Point 

também postaram uma notícia sobre o desfeche da campanha e informaram sobre a vencedora 

do prêmio. 

Figura 12: Site Solto 

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 
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Figura 13: Site Surfing Live 

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 

Figura 14: Site Surf Point 

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 
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Figura 15: Site da revista Void 

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 

 

As notícias postadas nos sites tiveram diferentes abordagens, algumas citaram o 

lançamento da campanha e instigavam o público-alvo a participar. E outros sites falaram da 

marca após o término da campanha, parabenizando a campanha pelo seu caráter inovador e 

citando as vencedoras do desafio imposto pela agência de publicidade Fire Multicom. 

A repercussão da campanha não ocorreu apenas em sites direcionados para o 

público-alvo, mas também em sites conceituados de Publicidade e Marketing, como por 

exemplo, Adonline, Coletiva, Dupla de Criação, Kero promo e Portal da Propaganda.  

Os sites direcionados para a área de Marketing e Publicidade também comentaram 

sobre a campanha inusitada criada pela agência Fire Multicom, como o caso do site Adonline 

que postou uma notícia informando sobre o lançamento da campanha. 
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Figura 16: Site Adonline 

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 

 

Figura 17: Site Coletiva 

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 
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Figura 18: Site Dupla de Criação 

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 

Figura 19: Site Kero Promo 

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 
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Figura 20: Site Portal da Propaganda 

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 

 

Os sites especializados na área da comunicação fizeram uma divulgação parecida 

com a feita nos sites destinados para o público-alvo do produto. A divulgação foi feita 

basicamente informando sobre a ação diferenciada que a Fire e a Barth realizaram. 

 

4.2.1 Ações no Youtube 

A Fire Multicom utilizou como ferramenta para impactar o público-alvo o site 

www.youtube.com. Como ferramenta de Buzz Marketing foi usado o tipo de abordagem de 

consumidor para consumidor que segundo Chetochine (2006), consiste em elaborar um 

marketing viral, no caso, foi criado um vídeo viral, no qual remetia o público-alvo para o blog 

da campanha. No Youtube foram postados 5 videos de caráter viral, característica do 

Marketing de Guerrilha com pistas de onde encontrar o baú da Bath  

O primeiro vídeo que foi postado no youtube tem vinte e sete segundos e começa 

com um cartão que tem inserido nele o blog da campanha, que é, www.ondeestaobau.com.br. 
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A próxima seqüência de cenas remete a uma viagem, mostrando cenas de estrada e placas de 

trânsito.  

O vídeo que não tem locução, tem apenas o som ambiente da estrada e uma trilha  

sonora em background,  que transmite para  o público que está assistindo uma sensação de 

mistério. As cenas seguintes são uma espécie de flashs de um baú de madeira que está largado 

num solo arenoso, a cena seguinte mostra o mar com um navio no fundo. O vídeo encerra 

com o cartão com a logo da Barth Shoes. 

 

Figura 21 – Primeiro vídeo viral 

 

 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=AhtQTCUmwY8 

 

O próximo vídeo utilizado na campanha apenas dá mais uma pista de onde está o 

baú. Desta vez é possível ver nas primeiras cenas um homem cavando um buraco na areia 

utilizando uma pá, na cena seguinte, ele está arrastando o baú para um local que 

possivelmente seja o buraco que ele estava escavando.  

No decorrer do vídeo é mostrado que realmente o baú estava sendo arrastado para o 

buraco e a cena encerra com o buraco tapado o que nos remete que o baú foi enterrado. A 

penúltima cena mostra que trata-se de uma região litorânea, pois é filmado as ondas do mar. O 

vídeo é encerrado novamente do o cartão da Barth Shoes. 
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Figura 22 – Segundo vídeo viral 

 

 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=8l4jrzauFpY 

 

 

O vídeo seguinte da campanha contém apenas 15 segundos, porém, já informa a 

primeira dica para encontrar o baú da Barth. No início novamente começa com um cartão que 

é inserido o blog da campanha, o diferencial deste vídeo é que pela primeira vez há uma 

locução informando uma pista de onde encontrar o baú, essa pista, estaria no site da Barth.  

Juntamente com a locução da menina está em background o som de um coração 

batendo, o que remete a uma situação de tensão, dando a entender que a menina está se 

escondendo de alguém. No final do vídeo a menina se despede e diz que em Janeiro dará mais 

dicas. O encerramento novamente é com um cartão com a logo da Barth. 
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Figura 23 – Terceiro vídeo viral 

 

 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=UPBME9ZfwpI 

 

O penúltimo vídeo da campanha, mostra a mesma menina do vídeo 3 dando a dica de 

que ela precisa saber qual o estado que nasceu a pessoa citada na dica 7, e complementa que 

este estado pode ser encontrado no site da Barth.  

Novamente há uma sonoplastia de um coração batendo, o que remete a uma situação 

de tensão. 

Figura 24 – Quarto video viral 

 

 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=SXoOllEQ1cc 
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O último vídeo da série é baseado numa ligação de celular, a menina recebe um 

telefonema de alguém que está por dentro da campanha.  Esta pessoa que faz a ligação 

informa a seguinte seqüência de números a ela 285268432. 

A situação de tensão novamente é repassada neste vídeo através de uma trilha sonora 

de um coração batendo. No final do vídeo dá a entender que o nome da praia que está 

enterrado o baú, deve ser decifrado através do celular. 

Figura 25 – Quinto video viral 

 

 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=E1-KJ_A2Ju0 

 

 

4.2.2 Blog 

A principal ferramenta de comunicação utilizada na campanha foi o blog 

www.ondeestaobau.com.br, desenvolvido pela própria agência. Este foi o canal onde as 

pessoas podiam acompanhar todos os passos da ação, com senhas e charadas que envolviam 

vídeos postados no YouTube, dicas escondidas no site oficial da marca, em sites paralelos, no 

Orkut, no Google Maps e Google Earth, criando uma grande interação, como uma espécie de 

caça ao tesouro. 
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 A partir do blog que a ação se desenrolou. A campanha também contou com o apoio 

do site da marca e da comunidade oficial no Orkut, na época tendo em torno de 2.000 

usuárias, que ajudaram, através de indicações pessoais, a viralizar a campanha.  

O boca a boca (buzz marketing) foi o carro-chefe da campanha e foi ele quem deu a 

projeção necessária para o engajamento do público e posterior sucesso da campanha. 

 

4.2.3 Orkut 

O site de relacionamento Orkut, no qual foi criada uma comunidade online da 

empresa Barth Shoes, serviu para informar sobre a campanha e para identificar o público-

alvo.  

Figura 26: Site Orkut 

 

Fonte: www.orkut.com 

 

No início da campanha a comunidade possuía 2.500 membros. Atualmente a 

comunidade está com 3.558 membros. Os membros que na maioria são mulheres discutem na 

comunidade sobre vários assuntos referente a Barth, desde compra e venda de calçados até o 

lançamento da nova coleção. 
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O encerramento da campanha ocorreu na praia de Atlântida no litoral do Rio Grande 

do Sul. O final da campanha ocorreu juntamente com um campeonato de surf, onde foi 

divulgada a última pista para as participantes procurarem o tão desejado baú.  

 

 

Figura 27: Julia Variane vencedora do concurso 

 

Fonte: imagens cedidas por Fernando Rosa 

A última pista foi passada para as finalistas via torpedo, com a seguinte mensagem: 

“Oi! Siga os fios de luz que saem da plataforma, o baú está entre o 3º e 4º poste. Tome 

cuidado com o riacho. Boa sorte.” A vencedora foi Julia Variane que conseguiu encontrar o 

primeiro baú na tarde do dia da final. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal descrever as estratégias de Buzz 

Marketing que foram constatadas nas ações da campanha da Barth Shoes. Após feito o estudo, 

foi possível comprovar que é aconselhado utilizar ações diferenciadas para divulgar 

determinada marca ou serviço.  

Atualmente as pessoas estão rodeadas por um leque grande de mídias que passam um 

vasto número de informações para estas pessoas, porém, muitas destas mensagens podem não 

ser absorvidas ou desconsideradas pelo público-alvo, porque estas mensagens geralmente têm 

caráter publicitário, ou seja, pretendem vender o produto oferecido pela empresa anunciante. 

O Buzz Marketing mostrou ser uma ferramenta muito eficaz para desenvolver esta 

campanha do tipo propaganda, pois por não possuir um caráter publicitário a mensagem é 

divulgada através do boca-a-boca de amigos para amigos, o que a torna mais aceita pelo 

público-alvo. 

Através da ajuda de algumas mídias, como por exemplo a internet a revista e o 

jornal, foi possível fazer uma ótima divulgação da campanha e obter resultados satisfatórios 

para a Barth Shoes, com um baixo investimento. 

A estratégia de marketing (Buzz Marketing) foi muito adequada para o público-alvo, 

pois este utiliza muito o meio internet para se comunicar e obter informação sobre os mais 

diferentes assuntos. 

Através desta pesquisa foi possível verificar que não é necessário um alto 

investimento para que uma campanha publicitária obtenha sucesso. Deste que tenha um bom 

planejamento e que as escolhas das estratégias sejam feitas de acordo com o perfil do público-

alvo, a campanha obterá um ótimo resultado. Também foi possível averiguar que ações que 

envolvem Marketing de Guerrilha e Buzz Marketing são muito aceitas pelos consumidores, 

pois consistem em técnicas diferenciadas que instigam o público-alvo a interagir com a 

marca. 

Através do questionário aplicado com Marcelo Chagas, Diretor de Marketing da 

empresa Barth Shoes, foi possível verificar que uma empresa quando trabalha com produtos 

inovadores precisa de uma comunicação diferenciada para seu produto. Marcelo Chagas 

(2009) confirma: “Trabalhamos com produtos diferentes e inovadores e precisamos de ações 

inovadoras também”. Marcelo Chagas afirmou que com um baixo investimento foi possível 

dar visibilidade a Barth Shoes e reforçar o conceito da marca como inovadora, e com a 
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interatividade que os consumidores tiveram com a marca foi possível atingir o público-alvo e 

curiosos de uma maneira simpática. 

A utilização da ferramenta de Buzz Marketing para divulgação da campanha 

apresentou muitos pontos positivos, como acrescenta Marcelo Chagas (2009):  

O Buzz Marketing reforçou o conceito da marca como inovadora, dando visibilidade 
e interatividade com custo baixo para realização e divulgação, atingindo o 
consumidor e  curiosos de uma maneira simpática e que fecha com o 
comportamento dos consumidores.  
 

Quanto aos pontos negativos, Marcelo Chagas (2009) afirma:  

Não vi nenhum ponto negativo, mas como qualquer concurso que envolve prêmio, 
gera uma repercussão no desfecho devido a interpretações diferentes, como colocar 
uma coordenada do google onde pessoas foram de GPS para beira da praia e a 
coordenada era somente para remeter ao lugar e não direto ao ponto escondido. Mas 
mesmo estes comentários negativos geraram comentários nos apoiando. 
 

O Buzz Marketing ainda é uma ferramenta muito nova e precisa ser utilizada em 

outras campanhas, porém, ser nova não é significado de que a ferramenta não seja boa, muito 

pelo contrário, ela demonstrou gerar uma ótima repercussão nos meios que o público-alvo 

consome. 
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO BARTH SHOES 

NOME: 

FUNÇÃO: 

1) Histórico da Barth 

2) A Barth pretende continuar fazendo este tipo de ação? 

3) Essa ação tem maior retorno do que a convencional? 

4) Quais são os pontos positivos e negativos ao utilizar este modelo de comunicação? 
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ANEXO 2 
 
QUESTIONÁRIO FIRE MULTICOM 

NOME: 

FUNÇÃO: 

1 – Planejamento da campanha 

2 – Ações desenvolvidas 

3 – Estratégias utilizadas na campanha 

5 - Histórico da Fire Multicom 

6 - Em algum momento da campanha foi "trabalhado" com alguns influenciadores para 

que a campanha tivesse maior repercussão? 

 


