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RESUMO 

 

Para conquistar os atuais consumidores ávidos por novas experiências e cada vez mais 

saturados das abordagens publicitárias tradicionais, é necessário que os profissionais de 

marketing busquem soluções inovadoras. Assim, ao gerar grande repercussão, com baixo 

custo de mídia e alto poder de impacto, o marketing de guerrilha utiliza estratégias que 

trazem a mensagem publicitária de maneira ousada e criativa. Com o objetivo de estudar o 

marketing de guerrilha enquanto ferramenta mercadológica de entretenimento e 

mobilização social, foram analisadas as ações realizadas para a divulgação do seriado The 

Walking Dead, buscando compreender de que forma essa nova ferramenta pode trazer 

novas perspectivas de interação e envolvimento com o público. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Marketing de guerrilha; estratégias; The Walking Dead. 

 

 

 

1. Marketing de guerrilha: um novo arsenal para a comunicação 

 

 

O termo marketing de guerrilha vem da guerrilha bélica, onde as principais 

características são a ocultação e mobilidade dos guerrilheiros. Numa guerra onde um 

exército mais fraco dispõe de poucos recursos para derrotar um mais forte e mais numeroso, 

para vencer, o exército mais fraco precisa montar estratégias para otimizar os recursos que 
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tem disponíveis, onde sua inteligência e criatividade sobressaiam à força do outro. Para 

Cavalcante (2003, p. 9), 

Denomina-se guerrilha a toda modalidade de campanha militar de caráter 

limitado, na qual pequenas unidades irregulares, utilizando a mobilidade e a 

surpresa, atacam as tropas regulares do inimigo, quase sempre pelos flancos ou 

pela retaguarda, retirando-se em seguida para seus abrigos, geralmente na selva, 

montanhas ou outros locais de difícil acesso. Um tipo de guerra só possível com o 

apoio da população civil. 

 

 

Um caso que exemplifica é a Guerra do Vietnã contra os EUA, onde uma tropa 

pequena e mal armada, sendo criativa e inteligente, pode aproveitar e potencializar os 

poucos recursos que tinha disponíveis, utilizando-se de técnicas como as trincheiras, para 

arrasar as tropas inimigas que tentavam avançar no seu território. 

No marketing, a guerrilha chegou a partir de 1982, quando o termo foi conceituado 

pela primeira vez por Levinson. Conforme o autor define,  

 
Marketing de Guerrilha é um método que utiliza as mais recentes estratégias de 

guerrilha no campo do marketing, para planejar, lançar e manter a maior ofensiva 

mercadológica possível; seu objetivo é transformar clientes potenciais em 

consumidores reais, e investimentos de marketing em lucros.  (LEVINSON, 1990, 

p. 9)  

 

Atingindo um público segmentado em um lugar inusitado e usando uma estratégia 

diferenciada de abordagem, Levinson (1994, p. 156) defende que “[...] o marketing de 

guerrilha pode significar táticas diferentes que chamam a atenção, não prejudicam ninguém 

(exceto seu concorrente) e resultam em muitos lucros”. 

A saturação do conteúdo publicitário com que os consumidores são atingidos, atenta 

os profissionais de marketing para a emergência e o desafio de se pensar em novas maneiras 

de comunicar-se efetivamente com esses consumidores. Como afirma Patriota (2004), é 

necessária uma abordagem de aproximação com o público através de ações que não 

envolvam publicidade e mídia tradicional. 

Assim, Cavalcante (2003) propõe que a diferenciação é um dos aspectos 

mercadológicos a que os profissionais de marketing devem estar atentos: ser o primeiro e 

diferenciar-se é posicionar-se no mercado, pois as pessoas tendem a acreditar que o 

primeiro é original e os demais são imitação. 

No marketing, a guerrilha tem diferentes armas, cada uma com um objetivo 

específico. No site da agência Worm (2012) estão descritas algumas dessas estratégias do 

marketing de guerrilha: 
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a) Marketing de Emboscada: O famoso Ambush Marketing, nossa equipe 

aborda o público e interage com ele em eventos patrocinados pela concorrência, 

chegando a conseguir mais recall que o patrocinador. 

 

b) Intervenção Urbana: Como o próprio nome já diz, levamos a marca para o 

dia-a-dia, surpreendendo as pessoas pelas ruas, faculdades, mercados e praias, 

proporcionando uma experiência marcante para as pessoas abordadas. 

 

c) Marketing Viral: É fazer com que um grupo de pessoas seja infectado, 

tornando-se portadores do "vírus WORM" (mensagem). Assim elas saem por aí 

passando a mensagem de pessoa em pessoa como uma espécie de epidemia. E o 

melhor, sem saber que está contaminada. 

 

d) PR Stunt: Planejamento de campanhas não convencionais com grande 

impacto para gerar mídia espontânea agregando mais valor que a mídia paga. 

(WORM, 2012) 

 

 

Há ainda o flashmob, uma aglomeração pública instantânea, combinada previamente 

para realizar uma ação inusitada, que é contagiante para quem presencia e se dispersa 

rápido ao final, uma das estratégias atualmente mais populares do marketing de guerrilha. 

As ações de guerrilha geram um conteúdo, uma história, tendo como foco atingir as 

pessoas de forma ágil e ousada, envolvendo e engajando-as, estabelecendo uma conversa. 

Mas com a grande disputa pela atenção deste público, e a oferta de benefícios e conteúdo 

cada vez melhores, verifica-se a necessidade de, nessa comunicação, além de surpreender e 

encantar, agregar valor ao consumidor. 

 

 

2. O campo de batalha 

 

O marketing de guerrilha tem como principal característica do seu planejamento, o 

conhecimento dos mais variados tipos de mídia, possibilitando o desenvolvimento de ações 

nos locais mais inusitados possíveis, atraindo a atenção do público-alvo, e como 

consequência a visualização da marca, como afirma Levinson (1990, p. 12), “um 

conhecimento abrangente das possibilidades da mídia é um dado importante para qualquer 

ataque com marketing de guerrilha”.   

Assim, ao elaborar suas táticas, a guerrilha apoia-se na ideia de criar uma mídia 

alternativa, no lugar de comprar uma, abandonando as mídias comuns para criar novas 

opções inusitadas de se comunicar. 
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Realizando uma ação de guerrilha que faz sucesso, automaticamente chama-se a 

atenção dos meios de comunicação massivos e, mais recentemente da internet, que acabam 

por se interessar, uma vez que ele está sendo um assunto relevante para sua audiência, 

gerando mídia espontânea ao relatar o acontecimento.  

Com isso, a empresa anunciante acaba aparecendo em várias mídias sem investir 

para isso. Geralmente para reforçar esse interesse por parte dos veículos de mídia massiva, 

trabalha-se na produção de releases e materiais editoriais a serem enviados aos veículos de 

comunicação. 

No atual cenário de pleno desenvolvimento de novas tecnologias da informação e 

comunicação, várias plataformas midiáticas foram surgindo e trazendo consigo várias 

formas para divulgação publicitária. Essas novas tendências, como afirma Levinson (1990, 

p. 270), “são oportunidades para você acrescentar tecnologia ao seu arsenal, psicologia a 

sua mensagem, energia ao seu ataque. Aproveitar as novas tendências é a tática que você 

deve usar para manter os concorrentes com a pulga atrás de orelha [...]”. 

Para sua efetiva execução, uma ação de guerrilha deve contar prioritariamente com 

um planejamento minucioso. É necessário analisar todos os riscos e traçar alternativas para 

possíveis problemas, o que reduz a margem de risco. Com essa premissa, Levinson define 

ainda três fases necessárias para que a ação tenha sucesso: “A primeira fase é o 

planejamento [...] a segunda fase é o lançamento [...] a terceira fase é a manutenção”. 

(LEVINSON, 1990, p. 264) 

Como afirma Possamai (2007, p. 33), uma ação de guerrilha deve ser projetada para 

um público segmentado e que tenha bastante contato com os valores representados pelo 

produto ou serviço divulgado na ação: “a segmentação de mercado é outro ponto 

importante. A guerrilha é direcionada a pequenas empresas, que atuam em pequenos 

mercados, pois as ferramentas não possuem capacidade para uma grande abrangência”.  

Isso é importante também para a definição do mote criativo da ação, que se baseia 

em valores conhecidos por essa parcela de público, através de algo que eles têm em comum. 

Assim, não se pode atingir de forma tão eficaz um público que não tenha familiaridade com 

os argumentos sob os quais o discurso publicitário se apoia. 

Considerada uma ação de baixo custo, o marketing de guerrilha tem um grande 

potencial em relação ao valor de capital que é investido, sendo, por isso, indicado para as 

empresas menores, que sofrem com a falta de recursos e que querem gerar grande impacto, 

mas não podem investir grandes verbas em mídias massivas tradicionais. 
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Como um aspecto negativo a ser enfrentado pelo marketing de guerrilha, ainda 

figura a necessidade da chamada “evangelização” dos clientes, no que diz respeito às 

estratégias alternativas no lugar das mídias convencionais. 

No entanto, com um número cada vez mais atraente de casos de sucesso, os 

empresários e gestores de marketing começam a sentir a confiança necessária para investir 

suas verbas reduzidas em ações de guerrilha. 

 

 

3. Marketing de guerrilha na promoção de seriados: o case The Walking Dead 

 

 

Um dos produtos carro chefe na programação dos canais de TV a cabo são os 

seriados, que proporcionam entretenimento ao transportar o público para o contexto de sua 

história, cada uma com seus aspectos. Dentre os seriados e seus diferentes gêneros, 

delineiam-se perfis de públicos-alvo específicos e altamente segmentados. 

Através de sua narrativa, os seriados de ficção constituem-se como uma 

representação da realidade, caracterizando-se, portanto, como um recorte feito sob os 

olhares que direcionam um modo de apreensão do mundo. Sobre essa propriedade da arte 

audiovisual, Kornis (1992) sugere que “a imagem não ilustra nem reproduz a realidade, ela 

a reconstrói a partir de uma linguagem própria que é produzida num dado contexto 

histórico”. 

Ao excluírem o personagem comum da cotidianidade, criando uma realidade 

longínqua, ao mesmo tempo em que são próximas de seu imaginário e fortificadas pelos 

meios de comunicação, as narrativas seriadas como entretenimento promovem, de certa 

forma, a construção de aspectos sociais e culturais de um povo, como a identidade 

particular e, consequentemente, coletiva. 

Como estratégia da divulgação publicitária de séries televisivas, o marketing de 

guerrilha vem sendo utilizado com grande efetividade e uma repercussão muito positiva, 

como exemplos de seriados como Lost, Dexter, Glee, Prison Break, dentre outros. 

Observando assim esse tipo de segmento em particular como um grande fomentador 

de ações de guerrilha, que através do entretenimento proporcionam ao público-alvo 

experiências únicas, foi escolhido o caso das ações realizadas com estratégias de marketing 

de guerrilha para divulgação do seriado The Walking Dead. 
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A série estadunidense da AMC, que no Brasil é exibida na FOX, é baseada nas 

histórias em quadrinhos de Robert Kirkman, publicadas no Brasil sob o título de “Os 

Mortos-Vivos”. The Walking Dead conta a história da consequência de um apocalipse 

zumbi, focando-se em um pequeno grupo de sobreviventes. Enquanto a situação fica mais 

perigosa frente às hordas de mortos vivos, o desespero do grupo para sobreviver leva-os a 

beira da insanidade. 

Lançada em 2010 nos Estados Unidos, a série teve, desde a primeira temporada, 

ações de guerrilha como forma principal de divulgação, além de chamadas nos próprios 

canais de sua veiculação e uso das redes sociais. 

Foram promovidas quatro ações, do lançamento da série até o lançamento da sua 

segunda temporada, entre outubro de 2010 e outubro de 2011, com grande repercussão 

dentro e fora do ciberespaço, atingindo além do seu público-alvo, simpatizantes impactados 

com o caráter inusitado das ações. O caso foi observado com o intuito de identificar quais 

são os pontos de relevância para que o marketing de guerrilha aconteça de forma eficaz. 

 

 

3.1 Um flashmob de invasão mundial 

 

No dia 26 de outubro de 2010, a Avenida Paulista, em São Paulo, amanheceu 

tomada por uma grande quantidade de zumbis, que caminhava sem rumo assustando e 

surpreendendo a todos que passavam de manhã cedo. 

O motivo do “ataque” foi divulgar o lançamento da nova série The Walking Dead, 

em uma inusitada ação que foi a primeira de algumas estratégias de marketing de guerrilha 

criadas para promover o seriado, em que grupos de atores caracterizados de zumbis 

surgiram simulando cenas do seriado. 

Esses mortos vivos invadiram simultaneamente os principais centros urbanos em 26 

cidades ao redor do mundo, começando por  Hong Kong até chegar em Los Angeles, 

completando uma volta ao mundo. 

A ação foi compartilhada no site oficial da AMC e em suas redes sociais, através de 

fotos e vídeos. Ao executar com grande sucesso um flashmob simultâneo em várias 

diferentes localidades do mundo, o canal começava a apostar em intervenções alternativas 

como modo de abordagem a um público-alvo ansioso por novas experiências. 
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Figura 1: Invasão mundial, em São Paulo. 

Fonte: http://www.estrelando.com.br/series/nota/walking__zumbis_invadem_avenida_paulista-88572.html 

 

 

O mote criativo utilizado neste marketing de guerrilha é o mesmo desenvolvido ao 

longo de todas as outras ações realizadas: transportar os zumbis que figuram no imaginário 

da série para o mundo real. 

Os blogs que informavam sobre a ação que aconteceria, sugeriam aos espectadores 

que presenciassem as ações para tirar fotos e postá-las no Twitter, utilizando a hashtag 

#ZombieCommuterDay e também que acompanhassem o decorrer a ação ao longo das 

cidades pelas quais passava, através da página da série no Facebook. 

Em algumas cidades, fãs das histórias em quadrinhos da série e do movimento 

Zombie Walk
4
, caracterizaram-se de zumbis e acompanharam também a ação, para se 

divertir e fazer parte daquela mobilização. 

Com todas as movimentações que marcaram seu prelúdio, a série era uma das 

estreias mais aguardadas e prometia ser uma adaptação fiel dos quadrinhos que originaram 

sua narrativa, com o adicional da ação que as telas trazem para os espectadores. 

O seriado bateu um recorde de audiência em seu lançamento, tornando-se a maior 

estreia da história da TV fechada americana. Já o capítulo final dessa 1ª temporada obteve 

uma audiência ainda maior: mais de 6 milhões de espectadores, o maior número já 

registrado por um seriado na história da televisão. 

 

                                                 
4
 O Zombie Walk é um flashmob cultural, onde as pessoas se juntam para passar algum tempo caracterizadas e 

agindo como zumbis. Essa mobilização será abordada com maior aprofundamento mais adiante. 

http://www.estrelando.com.br/series/nota/walking__zumbis_invadem_avenida_paulista-88572.html
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3.2 Intervenção urbana no Comic Con 

 

Em julho de 2011, The Walking Dead se encontrava em hiato após o término da 1ª 

temporada, que se revelava uma epidemia digna da que se espalhava na realidade da série: 

sucesso em crítica e de audiência. 

Durante esse intervalo, The Walking Dead teve a sua franquia expandida para outras 

plataformas, trazendo conteúdo promocional agregado a informações inéditas de caráter 

complementar, além da HQ, como websódios, debates online, games e ainda redes sociais, 

mantendo viva a narrativa e a marca The Walking Dead na mente do público-alvo. 

Esse processo apoia-se no princípio básico de mensagem transmidiática descrito por 

Jenkins (2009), onde o termo transmídia storytelling é usado para denominar a estratégia de 

transmitir mensagens desenvolvendo-as através de múltiplas plataformas, onde cada meio 

recebe um texto inédito que irá contribuir com o conteúdo de toda a narrativa. 

Nesse cenário, durante a Comic Con 2011, principal convenção do mundo comics, 

que inclui mostras de quadrinhos, animes, vídeo games, seriados e filmes, entre outras 

vertentes da cultura pop, o evento foi palco para mais uma ação de promoção da série em 

San Diego – Califórnia (EUA). 

Além de um stand do The Walking Dead no evento, um enorme caminhão circulou 

nos arredores do prédio cheio pedaços de corpos dos mortos vivos “tentando escapar” do 

baú do veículo e ainda totalmente todo adesivado com anúncios da estreia da série. 

 

  

Figura 2: Caminhão promocional no Comic Con. 

Fonte: http://helloyoucreatives.com/post/8378438603/a-truck-full-of-dead-bodies-to-advertise-the-new 

http://helloyoucreatives.com/post/8378438603/a-truck-full-of-dead-bodies-to-advertise-the-new
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Em um cenário perfeito no centro de uma grande concentração de fãs geeks e 

amantes de tecnologia, a estratégia de marketing de guerrilha através da intervenção urbana 

teve grande repercussão pelas pessoas que passavam próximo ao local. 

 

 

3.3 Intervenção urbana em São Paulo 

 

Após anunciar que os mortos continuariam vivos para uma segunda temporada, The 

Walking Dead voltou às telas em outubro de 2011. Para promover o retorno da série, mais 

uma ação de marketing de guerrilha foi criada, utilizando-se de uma estratégia de 

intervenção urbana na cidade de São Paulo. 

 No dia da estreia da 2ª temporada, a Fox Brasil personalizou um ônibus 

“envelopado” com imagens de terror e cheio de zumbis para fazer um tour por alguns dos 

pontos mais movimentados da cidade, sequestrando pedestres e fãs nas suas paradas. 

 

 

 

Figura 3: Ônibus promocional pelas ruas de São Paulo. 

Fonte: http://forum.kinopoisk.ru/showthread.php?t=123265&page=11 
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Ao entrar em contato com os seus fãs através de blogs jovens como o Jovem Nerd e 

dos canais de divulgação oficiais da Fox Brasil, os posts convidavam os fãs a entrar em 

contato através de um e-mail para participar da ação e dar um passeio junto aos zumbis. 

A ação foi aprovada pelo público-alvo, que a bordo do ônibus promocional, ganhou 

caracterização e maquiagem de zumbi, feitas pelos promoters da ação, além de receber 

informações sobre a segunda temporada e ainda ganhar brindes. 

Essa interação direta com o público-alvo foi realizada de forma mais aberta nessa 

ação do que nas demais, em busca de maior aproximação com esses consumidores, para que 

eles levem o resultado da experiência proporcionada pela marca às demais pessoas, 

repercutindo-a. 

E foi o que aconteceu: diferente e efetiva, a ação encantou o seu público-alvo 

segmentado que pôde entrar em contato com o universo da série e comunicar isso às suas 

redes de contato. Além disso, o ônibus chamava atenção por onde passava, gerando 

curiosidade nos pedestres e deixando a população surpresa. 

Logo, as redes sociais estavam cheias de postagens de fãs relatando o ocorrido, além 

de fotos e vídeos do ônibus, tiradas pelas pessoas nas ruas. 

 

 

3.4 Um viral no cinema 

 

Em 2011, The Walking Dead já era uma série de sucesso consolidado. Entre os 

críticos, o seriado foi aclamado tanto por sua dramaticidade intensa com uma narrativa de 

tirar o fôlego, quanto pela ótima direção de fotografia e produção de figurino e maquiagem, 

além das excelentes atuações do elenco. 

A primeira temporada foi assistida por mais de 200 milhões de pessoas em todo o 

mundo, transmitida em 122 países e 35 idiomas. Esse endosso foi traduzido no ano anterior, 

quando The Walking Dead foi indicado ao Globo de Ouro na categoria Melhor Série 

Dramática. Já em outubro de 2011, antes de sua estreia, a série venceu o Emmy Award 2011 

pelo trabalho de maquiagem dos zumbis. 

Há inúmeros pontos fortes que fazem do seriado uma estreia aguardada, mas a sua 

estratégia de marketing de guerrilha em uma proposta inovadora e impactante, foi um ponto 

marcante para chamar a atenção do mundo inteiro. Após uma espera que para os fãs 
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ansiosos se revelava longa, o lançamento da segunda temporada foi anunciado e para sua 

divulgação, foi realizada uma bela ação viral, através de uma experiência interativa. 

Na estratégia de guerrilha viral, a ação
5
 foi gravada em uma sala de cinema em 

Joanesburgo, na África do Sul, onde o público estava distraído vendo um falso trailer de 

comédia romântica que antecedia o filme, quando foi surpreendida pela presença de um 

zumbi, que entrou na sala no meio do trailer. 

Na sala escura e pegos desprevenidos, os espectadores pularam das cadeiras 

tomando um grande susto, que logo foi substituído pela curiosidade do que seria aquilo. 

O zumbi segue andando pela sala, grunhindo de modo aterrorizante para o público 

enquanto o trailer continua sendo exibido. Antes que o zumbi pudesse fazer alguma vítima, 

a mocinha do trailer na tela, para surpresa da plateia, saca uma arma e atira no zumbi 

dentro da sala. 

 

 

Figura 4: Interatividade na ação. 

Fonte: http://alltopics.com/walking-dead-theatre-activation-video.html 

 

A reação das pessoas nesse final interativo, efetiva a ação: os espectadores gritam 

de emoção e começam a aplaudir, ao que entra um trailer anunciando a segunda temporada 

de The Walking Dead e a assinatura “Life goes on. Again.” (A vida continua. De novo.). 

Criada e projetada para ser um viral, a ação é finalizada com a hashtag da campanha 

#IfZombiesCames. O vídeo da guerrilha foi postado no Youtube com essa mesma hashtag e vários 

blogs de publicidade, marketing e cultura do mundo inteiro falaram sobre o assunto. 

                                                 
5
 Vídeo da ação disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=gb3I4R58oZ0>. Acesso em: 01 jun. de 

2012 

http://alltopics.com/walking-dead-theatre-activation-video.html
http://www.youtube.com/watch?v=gb3I4R58oZ0
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A estreia da segunda temporada nos Estados Unidos quebrou recordes novamente, 

com a maior audiência já registrada na TV por assinatura, com 7,3 milhões de 

telespectadores apenas em seu primeiro episódio. 

 

 

4. Cultura, interatividade e zumbis 

  

Em sua narrativa, The Walking Dead é um seriado que vai de encontro às raízes 

mais clássicas da cultura zombie ao inspirar-se em filmes de George Romero, um realizador 

de filmes de zumbis, considerados um gênero próprio pelos fãs nos EUA, com títulos 

aclamados como "A Noite dos Mortos Vivos" e "Despertar dos Mortos". 

A chamada cultura zombie ganhou força na última década. Além das produções 

audiovisuais, HQs e jogos, alguns fenômenos sociais demonstram esse interesse claramente, 

a exemplo do Zombie Walk, flashmob onde as pessoas se caracterizam e agem como zumbis 

em grandes centros urbanos, dispersando-se em seguida. Essa ação que cresce pelo mundo 

atraindo cada vez mais pessoas já acontecia antes do seriado. 

Outro exemplo é o livro clássico de Jane Austen “Orgulho e Preconceito”, de 1813, 

que em 2009 ganhou uma versão mash up com uma narrativa mais “atual”, que inclui uma 

violenta praga de zumbis pela Inglaterra, intitulado “Orgulho e Preconceito e Zumbis”. O 

livro chegou a figurar na terceira posição da lista de mais vendidos do "New York Times" 

em 2009. 

Com a popularização da temática zombie e de maior disseminação da cultura antes 

considerada “nerd” para a massa, o seriado The Walking Dead passou a ser considerado 

sinônimo de status na rede. As pessoas assistem o seriado na TV, fazem download e 

comentam a respeito nas redes sociais. 

Esses atores sociais querem mostrar o consumo dessa marca na rede, porque lhe 

agrega de alguma forma status para o grupo do qual fazem parte. 

Como em vários outros casos, as relações de consumo na atual sociedade capitalista 

passa a ser um ato de distinção social. Essa condição de proliferação do consumo a partir do 

que ele representa é denominada por Baudrillard (1973) como objeto-signo. 

Não é o simbolismo deste objeto-signo nem sua utilidade que lhe dão sentido. O 

estímulo para sua aquisição se dá a partir de um conjunto de conotações e propriedades que 

lhe diferencia de outros objetos, conferindo os mesmos atributos a seu usuário, que passa a 
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consumir na tentativa de moldar a sua valorização social no seu círculo, quando da 

aquisição desses produtos. 

Em todas as ações que marcaram o case The Walking Dead, a estratégia deixou uma 

porta, ou melhor, uma janela aberta nos navegadores de internet para a interação do 

público-alvo com as campanhas e com o conteúdo da série através das redes sociais, que 

eram seu principal canal. 

A página oficial do programa no Facebook é curtida por quase 9 milhões de 

usuários, além de ser comentado 130.559 vezes recentemente. O perfil 

@WalkingDead_AMC no microblog Twitter tem 427. 610 seguidores no momento, e a 

AMC trabalha para aumentar este número com a ideia de tuitar ao vivo durante cada 

episódio. 

O seriado também possui um programa de acompanhamento com entrevistas, 

sempre exibido após cada episódio chamado Talking Dead, em formato de talk show, onde 

oferece a interatividade entre os atores do seriado e os fãs, que podem participar através de 

tweets e comentários nas redes sociais ou pessoalmente. 

O produtor executivo e autor dos quadrinhos que inspiraram o seriado Robert 

Kirkman, acredita que o tema central tratado no seriado encontra um paralelo nas relações 

entre as redes sociais abrigadas no ciberespaço, pois segundo ele
6
, “as pessoas permanecem 

em grupos para sobreviver”. 

A aguardada segunda temporada teve uma grande presença nas mídias sociais. Com 

base na análise dos TrendTopics de comentários sociais no Twitter e Facebook, The 

Walking Dead recebeu 489.141 menções durante todo o dia no final da sua segunda 

temporada e 366.844 durante o tempo em que o episódio foi ao ar, recebendo ainda, em 

média 76.000 comentários de mídia social a cada novo episódio. 

Com o recente lançamento de um jogo interativo no Facebook, o seriado segue 

aprofundando suas relações com seus consumidores e oferecendo cada vez mais opções de 

interação com o conteúdo gerado, através de suas múltiplas plataformas para construir uma 

experiência abrangente onde as pessoas que assistem o programa possam interagir 

socialmente, entre si e com a marca. 

 

 

                                                 
6
 Fonte: <http://www.adjorisc.com.br/jornais/folhadooeste/impressa/variedades/novo-perfil-de-publico-exige-

mudancas-na-tv-por-assinatura-no-brasil-1.1047317 >. Acesso em 01 de jun. de 2012. 
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Considerações Finais 

 

Proporcionando um posicionamento singular para uma marca, o marketing de 

guerrilha é uma ferramenta que visa suprir a necessidade crescente de formas alternativas 

de comunicação, resultado da saturação da mensagem comercial que provoca a dispersão 

dos targets e da falta de credibilidade da propaganda tradicional. 

O marketing de guerrilha alia criatividade e ousadia em soluções de comunicação 

mais econômicas, surgindo como uma das únicas possibilidades para esse tipo empresa 

comunicar-se, levando em conta os altos preços da mídia convencional e o despreparo ao se 

trabalhar ações promocionais. 

Ao criar estratégias de marketing que se apropriam do imaginário que compõe o 

seriado, para promover a sua identificação com o público-alvo, as ações abordadas nesse 

estudo de caso são um exemplo de como é possível envolver o público e transformá-lo em 

uma mídia, que repercute os valores da marca através das suas redes de contato. 

O público-alvo quer estar inserido nesse contexto, quer participar. E para valorizar 

toda essa devoção, The Walking Dead oferece aos seus consumidores experiências únicas 

de entretenimento e interação. 

Para o Comic Con de 2012, que acontecerá em julho, em San Diego, a série 

anunciou a criação de um evento paralelo, que promete causar furor entre os fãs aficionados 

por zumbi. O "Walking Dead Escape - Live The Apocalipse" irá reproduzir uma simulação 

de apocalipse zumbi e colocar todos literalmente para correr. 

Dessa forma, ao transformar os fãs em sobreviventes, investindo em uma grande 

produção para proporcionar uma experiência fascinante, The Walking Dead transportará os 

fãs mais uma vez para o universo da série, se consolidando como uma marca de forte 

relação com seu público. 
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