
Os novos valores da comunicação 
Arnaldo Comin e Robert Galbraith 

Reflexões sobre os desafios enfrentados por empresas e profissionais na condução de suas 
estratégias mercadológicas diante da mudança de comportamento dos consumidores e da nova 
dinâmica econômica mundial. Esta foi a tônica de boa parte das palestras da 13ª edição do 
MaxiMídia 2003 Encontro Internacional de Comunicação, realizado na semana passada, entre os 
dias 22 e 25, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, que teve como tema A Comunicação 
na Hora da Verdade e contou com a presença de cerca de 12 mil pessoas durante os quatro dias. 
As novidades desta edição, como a programação paralela focada em marketing direto o Maxi 
Direct e o novo enfoque da feira, agora exclusivamente voltada para negócios, contribuíram para 
reforçar ainda mais a importância do evento. Diversos negócios foram fechados pelos expositores, 
confirmando que a mudança de perfil foi ao encontro da expectativa do mercado. Confira nas 
próximas páginas a cobertura do MaxiMídia.  

As mudanças pelas quais tem passado a sociedade 
impactaram diretamente o comportamento dos consumidores 
e a maneira como eles se relacionam com marcas e 
empresas. Tal transformação impõe um intrincado desafio 
aos profissionais de comunicação e marketing, que têm de 
repensar sua abordagem mercadológica. Ao mesmo tempo 
em que essas mudanças no comportamento dos 
consumidores são intensas, a mídia necessita encontrar 
novos caminhos para se manter como um dos principais 
canais de aproximação entre público e marcas.  

Os diversos desdobramentos desse processo de mutação e as oportunidades que as empresas 
podem descobrir com essa nova dinâmica de mercado deram o tom da 13ª edição do MaxiMídia 
2003 - Encontro Internacional de Comunicação, realizado na semana passada, entre os dias 22 e 
25, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, e que teve como tema A Comunicação na Hora 
da Verdade. Um dos destaques em diversas palestras foi a constatação de que o modelo de 
comunicação global está em xeque. A valorização das marcas e de estratégias locais ressurge 
como uma tendência.  

Em uma das mais concorridas palestras do evento, A Revolução Criativa Aplicada aos Negócios, o 
presidente da Euro RSCG Worldwide e vice-presidente de operações do grupo francês Havas, Bob 
Schmetterer não poupou críticas ao modelo de trabalho no qual se baseiam as atuais relações 
entre agências e anunciantes. Ele enfatizou a radical mudança de comportamento dos 
consumidores e a ineficiência cada vez maior da mídia como canal de aproximação entre o público 
e as marcas: "Nos Estados Unidos, um cidadão comum convive com pelo menos 4 mil mensagens 
em um único dia. Um comercial de 30 segundos simplesmente não é mais absorvido em meio a 
tantas fontes de informação. Por isso, as estratégias de sucesso são aquelas que conseguem 
transcender o meio e a mensagem".  

A apresentação teve como base o novo livro de um dos fundadores da Euro RSCG, Salto: uma 
Revolução em Estratégia Criativa nos Negócios, em lançamento no Brasil pela Editora Cultrix/Meio 
& Mensagem. A base da publicação é o conceito Creative Business Idea (CBI), que sugere ao 
leitor uma revisão dos procedimentos tradicionais de negócios e da própria comunicação de 
marcas e produtos. Para reforçar a tese, Schmetterer lista uma série de casos empresariais de 
sucesso, a maioria a partir de experiências da própria Euro RSCG em todo o mundo.  

Um dos exemplos prediletos de Schmetterer é o trabalho de marketing desenvolvido por dois 
sócios da agência no escritório do grupo em Buenos Aires, na Argentina. Em uma concorrência 
para conquistar a conta de um grande empreendimento imobiliário, os publicitários inverteram 



radicalmente a proposta original da criação de uma campanha para o cliente, cuja verba era 
estimada em US$ 5 milhões. "Em vez de uma ação tradicional, foi sugerida a construção de uma 
ponte que pudesse se tornar referência arquitetônica na cidade. O custo da obra acabou sendo o 
mesmo previsto para fazer a campanha e a ponte atraiu a atenção de toda a mídia argentina, 
além de se tornar motivo de orgulho para os moradores da cidade", disse Schmetterer.  

Remuneração por resultado  

Em uma série de outras ações "revolucionárias" de marketing listadas pelo publicitário, não 
faltaram críticas veladas à atual forma como as agências trabalham para seus clientes. "As 
agências precisam se tornar uma peça ativa na estratégia das empresas, criando novos produtos, 
categorias e posicionamentos de mercado. Em vez de operar apenas por comissão (de mídia), as 
agências precisam assumir riscos com o cliente e receber por participação nos resultados. A 
relação, nesses termos, torna-se muito mais consistente", opinou Schmetterer.  

Para destacar como a criatividade ainda é um elemento distante da realidade da maioria das 
empresas, o publicitário lembrou um pesquisa realizada em conjunto pela Euro e a revista 
BusinessWeek. "Fizemos um série de entrevistas com presidentes ou homens de marketing do 
primeiro escalão nos mais variados segmentos de mercado e 94% deles consideravam muito 
importante a criatividade na gestão de negócios. Só 10% diziam, no entanto, praticar criatividade 
sistematicamente em suas empresas", diz Schmetterer. Em geral, a crítica à falta de criatividade 
acabava recaindo no chamado middle management (cargos de gerência). "Isso mostra que a 
criatividade não é estimulada pelo primeiro escalão, e uma mudança de cultura só acontece 
quando ela é permeada em todas as esferas da empresa."  

Os mestres Yoda vêm aí  

Em outro painel, Melinda Davis (The Next Group), consultora e futurista norte-americana, 
discorreu sobre O Consumidor e a Nova Cultura do Desejo. De acordo com ela, o mundo mudou 
radicalmente. Os consumidores mudaram e suas percepções também não são mais as mesmas, e 
o excesso de informações e estímulos do que Melinda chama de "era imagética" vem deixando as 
mentes das pessoas de toda parte em "estado de emergência". Ela descreveu a angústia e os 
temores que estão afligindo o "estado de espírito" e mudando os desejos e, conseqüentemente, 
os padrões e a cultura de consumo. "A avalanche de publicidade e de notícias ruins que as 
pessoas recebem diariamente está causando essas mudanças. Os profissionais de marketing 
precisam compreendê-las para ser bem-sucedidos neste século 21", disse Melinda. Esta é a base 
de sua teoria, batizada de A Nova Cultura do Desejo, que começou a ser pesquisada em 1996 e 
virou livro, cuja versão em português foi lançada em agosto no Brasil pela Editora Record.  

Segundo ela, essa mudança no comportamento está obrigando todos os profissionais de 
marketing a repensar sua abordagem. "O mundo deixou um pouco o seu lado físico e passou a ser 
mais imaginativo por conta de todos os estímulos digitais recebidos diariamente. As percepções 
estão mais sensíveis do que nunca", disse. Segundo a teoria da Nova Cultura do Desejo, os 
primeiros profissionais de marketing surgiram na era das cavernas e tinham o papel de meros 
vendedores. A primeira grande mudança no perfil desses profissionais teria ocorrido após a 
Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da televisão e o desejo de esquecer os horrores do 
conflito. "Eles passaram a ter de entreter seu público para poder vender seus produtos. 
Patrocinavam programas e novelas que levavam o nome de seus produtos", disse ela.  

Com o boom digital dos meios de comunicação e o efeito CNN de globalização do noticiário, 
somado à intensificação do bombardeio publicitário, Melinda diz que as pessoas passaram a ficar 
mais angustiadas por não dar conta do volume de estímulos e sofreram mudanças em seu estado 
de espírito. Se antes as pessoas falavam "eu não quero" ou "quero fazer sexo", Melinda diz que 
esses bordões viraram "eu não quero enlouquecer" e "eu quero prazer". A futurista revela que o 



resultado desse "novo estado de espírito" é a busca por curandeiros. "Os produtos precisam 
oferecer a elas esse alívio espiritual e algum prazer. Isso porque o consumo tende a ser a 
principal válvula de escape para essas angústias que descrevi", teoriza Melinda. Ela citou 
exemplos de peças publicitárias que já adotam essa linha como a Air France, com uma linha Zen; 
e a alemã Lufthansa que usa Buda em sua comunicação.  

O clímax da Nova Cultura do Desejo é a busca por gurus em todas as decisões, especialmente as 
de compra. O mestre Yoda, guru dos cavaleiros Jedi na saga cinematográfica Guerra nas Estrelas, 
foi o modelo escolhido por Melinda Davis para simbolizar essa personalidade que, segundo ela, vai 
referendar marcas e produtos no futuro. "Ele é tipo de pessoa que, do alto, vai olhar para tudo e 
todos e determinar o que deve ser consumido por seus seguidores. Acredito que as marcas que 
não estiverem vinculadas a algum Yoda tendem a desaparecer em 20 anos", arriscou Melinda. 
Para ela, as personalidades atuais que se encaixam na sua definição de guru Yoda são o 
empresário britânico Richard Branson, presidente do grupo Virgin; e a apresentadora norte-
americana Oprah Winfrey, que tem um programa de TV e uma revista com seu nome. No Brasil, 
Melinda acredita que o presidente Lula tenha o perfil de um Yoda. "Ele é o símbolo da classe 
trabalhadora e acredito que seja muito popular por isso", disse.  

"Não apenas pessoas, mas também algumas marcas vão se tornar Yoda", comenta a consultora. 
Citando um exemplo prático, Melinda diz que no futuro serão comuns guarda-chuvas de produtos 
das mais variadas marcas referendados por um ícone Yoda. "Podemos ter, por exemplo, Apple 
Cola by Coca-Cola, ou Apple airlines by Lufthansa, ou Apple chocolates by Nestlé e assim por 
diante", profetiza. Outra tendência que ela apontou é a do tribalismo, que tende a unir pessoas 
com perfis semelhantes. O exemplo citado por Melinda foi uma água mineral (Dosani), lançada 
pela Coca-Cola nos EUA, direcionada ao público afro-americano: "É um sucesso de vendas, algo 
que não seria possível usando a marca Coca-Cola".  

Dificuldade de se chegar ao consumidor  

O CEO do Grupo Publicis, Maurice Levy, destacou na sua palestra O que Vale e Não Vale Mais em 
Comunicação - Novas Regras e Novos Paradigmas os desafios das agências no momento em que a 
indústria de mídia sofre grandes transformações. "É cada vez mais difícil chegar ao consumidor, 
que está sobrecarregado de informações publicitárias. É preciso cada vez mais chegar ao seu 
coração para sermos ouvidos", disse Levy.  

Para ele, a indústria vive um "mar de mudanças na oferta de mídia" e cada meio precisa saber se 
adequar aos novos tempos para não perder audiência. Assim como a TV aberta está sofrendo com 
a entrada das centenas de canais a cabo, os jornais precisam se manter "quentes". Apesar de 
apontar a euforia pela Internet com uma das causas da crise atual, Levy acredita em seu futuro. 
"Não enterrem a Internet. Ela ainda está em seu início", disse. Para Levy, as mudanças nos 
últimos dez anos foram as maiores já vividas, mas "não serão nada perto do que ocorrerá nos 
próximos 20 anos".  

O desafio das agências neste cenário altamente competitivo é desenvolver estratégias que se 
diferenciem, enquanto as empresas deverão ter critérios mais precisos para lançar produtos. 
"Precisamos inverter a Lei de Adam Smith. Antes desenvolvíamos um produto no laboratório e 
descobríamos a demanda. Primeiro temos que ouvir o consumidor, caso contrário o produto 
fracassa", concluiu. Outro alerta pode ser entendido como um recado às campanhas globais: 
"Existem consumidores brasileiros, mexicanos, americanos etc. Mas não existe um consumidor 
global. Se o encontrarem, fotografem-no!", brincou o francês, arrancando risos da platéia.  

Além do Brasil, outro país que tem merecido sua atenção nos últimos anos é a China. Levy 
acredita que o país, hoje com uma população de 1,3 bilhão de pessoas, vá ser a maior potência 
econômica mundial a partir da metade deste século. "Estive lá nas décadas de 60, 70, 80, 90 e 



recentemente. Sempre vi um país em expansão. Hoje em dia eles possuem uma classe média de 
cerca de 200 milhões de habitantes, mais do que os EUA ou a Europa. Imagine toda essa 
população criando, desenvolvendo e produzindo idéias inovadoras. Poderemos ver coisas 
maravilhosas muito em breve", profetizou. "Não estarei aqui para vocês me cobrarem se eu errar 
a previsão", brincou o executivo. 

 

Continuação: 

Discurso versus prática 
Daniele Madureira  

Transformações na sociedade contemporânea passam a exigir transparência na relação das 
empresas  

 
Christina Carvalho Pinto: mudança de mentalidade da sociedade contemporânea exige descoberta de valores além da 

acumulação de capital e do sucesso individual 

"Muitas marcas estão doentes porque as empresas desconsideram a única coisa capaz de 
promover o desenvolvimento: gente." A afirmação foi feita pela presidente da Full Jazz, Christina 
Carvalho Pinto, durante o painel Desenvolvimento Social e Comunicação - Quais os Caminhos 
Comuns?, em que fez uso de dados concretos para apresentar a mudança de mentalidade que 
permeia a sociedade contemporânea, preocupada em descobrir valores além da acumulação de 
capital e do sucesso individual.  

Citando como fonte o livro O Novo Jogo dos Negócios - Porque as Empresas Estão Decepcionando 
Pessoas e a Próxima Etapa do Capitalismo, de James Maxmin e Soshana Zuboff (Editora Campus), 
Christina traçou um panorama do universo esquizofrênico vivido nas organizações, onde a pressão 
por resultados abrange todos os níveis hierárquicos. A competição voraz, incessante, que exige 
resposta em curtíssimo prazo, faz com que as empresas adotem um discurso hipócrita: pregam a 
preocupação com os colaboradores e os clientes para um desenvolvimento sustentável, quando só 
esperam o aumento de rentabilidade, ainda que isso custe a saúde dos funcionários ou a 
insatisfação dos consumidores. "Ninguém está feliz: todos se sentem com um punhal sobre suas 
cabeças", afirmou.  

Como resultado, segundo a publicitária, 55% dos cidadãos nos Estados Unidos acham que as 
companhias e os executivos mentem, enquanto 60% dos acionistas afirmam que as empresas 
usam práticas contábeis desonestas. Já no Brasil, de acordo com o Centro Psicológico de Controle 
do Stress (CPCS), 40% dos executivos têm estresse em nível patológico. "A marca reflete toda 
essa falta de sintonia, pois é ela que faz a comunicação entre empresa e público", disse Christina. 



Para ela, se a organização não escolher valores éticos e não se dedicar ao atendimento de 
necessidades, não apenas à busca de ganhos financeiros, sua continuidade estará comprometida.  

Mediado por Regina Augusto, editora-chefe do jornal Meio & Mensagem, o painel teve como 
debatedores Rodrigo Loures, diretor-superintendente de expansão da Nutrimental, Luiz Marcelo 
Marrey Moncau, diretor de marketing da Microsoft, e Plínio Bocchino, diretor executivo de 
marketing da Fundação S.O.S. Mata Atlântica. Para Loures, só será sustentável a empresa que 
agir de modo verdadeiro e honesto com seus funcionários, acionistas, fornecedores, clientes e 
com a comunidade. "A sustentabilidade vem da autenticidade", disse. Na opinião de Bocchino, a 
mídia tem papel fundamental na mobilização da sociedade em torno de causas legítimas e 
coletivas. "Mas ao mostrar apenas o caos, a única coisa que a mídia consegue é a paralisação, o 
medo."  

Midiativa e Editora Meio & Mensagem anunciam criação do Prêmio MídiaQ  

A pesquisa A Voz dos Adolescentes, realizada recentemente pela Unicef Brasil, identificou que, 
para 46% dos jovens, a mídia é fonte de informação; mais da metade deles (52%) a têm como 
uma das principais atividades de lazer.  

A pesquisa A Voz dos Adolescentes, realizada recentemente pela Unicef Brasil, identificou que, 
para 46% dos jovens, a mídia é fonte de informação; mais da metade deles (52%) a têm como 
uma das principais atividades de lazer. No momento em que programas de auditório são acusados 
de fazer apologia ao crime e a diversas formas de violência, negligenciar a qualidade do conteúdo 
transmitido pela mídia significa deseducar. Para conscientizar patrocinadores e profissionais de 
comunicação a respeito dessa responsabilidade, a organização não-governamental Midiativa e a 
Editora Meio & Mensagem acabam de lançar o Prêmio MídiaQ, que será integrado ao evento anual 
MaxiMídia.  

A idéia é reconhecer, publicamente, o trabalho de quem realizou, patrocinou e veiculou os 
programas infanto-juvenis de qualidade, presentes em um ranking elaborado previamente com 
base em pesquisas qualitativa e quantitativa feitas com os pais. O prêmio foi anunciado no dia 23, 
no MaxiMídia, pela presidente da Midiativa, Beth Carmona, dirigente da Associação de 
Comunicação Educativa Roquete Pinto (ACERP) - responsável pela rede de TVs educativas e pelas 
rádios do Ministério da Educação (MEC) -, e por Eduardo Petit, vice-presidente executivo da M&M 
Eventos. (DM)  

 

continuação: 

Ibope desmistifica mulher da classe C 
Eliane Pereira   

As classes populares respondem por metade do consumo nacional, mas a maioria dos anunciantes 
ainda não encontrou o jeito certo de se comunicar com essas pessoas.  



 
Nelson Marangoni: auto-imagem da mulher da classe C não coincide com a que vários empresários e profissionais de 

marketing têm desse grupo 

As classes populares respondem por metade do consumo nacional, mas a maioria dos anunciantes 
ainda não encontrou o jeito certo de se comunicar com essas pessoas. Para entender melhor o 
universo das mulheres da classe C - principais responsáveis pelas decisões de consumo dessa 
fatia de público -, o Ibope Solutions realizou pesquisa com 3 mil pessoas nas nove principais 
cidades brasileiras, e chegou a uma conclusão instigante: quase um terço (ou, mais precisamente, 
29%) dessas mulheres tem alto potencial de mobilidade social. Ou seja, é gente que tem muita 
chance de, como se diz popularmente, "subir na vida".  

Essas pessoas são experimentadoras, mas fiéis a suas marcas preferidas, valorizam a qualidade, 
consomem mais produtos tecnológicos e têm tendência à auto-indulgência, permitindo-se 
pequenos luxos. "É urgente modificar a imagem e os 'pré-conceitos' criados sobre essa classe 
social e essas mulheres. A auto-imagem delas não coincide com a que vários empresários e 
profissionais de marketing têm desse grupo", afirma Nelson Marangoni, diretor do Ibope 
Solutions.  

O pesquisador aponta ainda um erro fundamental: o de tratar a classe C como uma massa 
homogênea e indiferenciada. De fato, a pesquisa conseguiu traçar cinco tipos de "perfis 
psicológicos" nos quais se encaixa a maioria das entrevistadas (apenas 6% delas não fazem parte 
de nenhum grupo). O maior deles (26%) foi batizado de "Eu me amo": mulheres que gostam de 
experimentar, de buscar coisas novas, valorizam o corpo e procuram se gratificar 
constantemente.  

O segundo maior time, o do "Eu acredito" (23%), também é formado por pessoas 
experimentadoras e vaidosas, mas que valorizam a família e a comunidade e se confessam um 
pouco descontroladas na hora de gastar. Inversamente, quem se encaixa no perfil "Eu sobrevivo" 
(21%) não se valoriza pessoalmente nem tem iniciativa ou otimismo, embora dê grande 
importância ao seu papel de mãe e tente se realizar através dos filhos.  

Dez por cento das entrevistadas não se preocupam com a própria aparência, não gostam do lugar 
onde moram e estão insatisfeitas com a profissão: é o grupo do "Eu não aceito". Por último, as 
mulheres "Eu vou conseguir" (14%) são mais voltadas para a carreira, têm postura ativa e 
buscam prosperidade, integração e aceitação social. "São segmentos que exigem estratégias de 
comunicação diferenciadas", reforça Marangoni.  

Paulo Stephan, presidente do Grupo de Mídia de São Paulo, reconhece que ainda existe um 
grande desconhecimento da classe C por parte do mercado publicitário e anunciante. "O principal 
ponto é que a classe C é o reflexo do Brasil e ela mostra o crescimento e o amadurecimento do 
país. O desafio é acompanhar as mudanças dentro dessa classe", afirma Laércio Cardoso, diretor 
da Unilever, responsável por desenvolver estratégias para atingir esse público.  

Para José Alves, diretor de mídia da Ogilvy, o problema é que os briefings passados pelos 
anunciantes às agências são sempre focados na classe A/B, ainda considerada prioritária. 
"Também não adianta o cliente dizer que quer atingir as classes A, B e C porque não se consegue 



montar um plano de mídia que atinja as três. É preciso ter estratégias diferenciadas para o 
público C", defende o publicitário.  

 

continuação: 

Os altos riscos da inércia 
Robert Galbraith   

Ousadia foi a palavra de ordem no painel Inovação e Marketing Como Ousar sem Arriscar?  

Ousadia foi a palavra de ordem no painel Inovação e Marketing - Como Ousar sem Arriscar?, que 
teve como debatedores Antônio Fadiga (Grupo Total), Paulo Lima (Editora Trip), Cláudio Raupp 
(Nokia), Nelson Mello (Assolan) e Carlos Tilkian (presidente da Estrela), com moderação de João 
Dória Jr. A discussão teve como tema central a delicada relação entre agências e anunciantes. A 
principal conclusão dos debatedores é que uma postura conservadora pode ser interpretada pelos 
clientes como inércia. Com as constantes mudanças no comportamento do consumidor, a 
inovação precisa estar em cada ação.  

Antônio Fadiga, citando dados da pesquisa Tendências do Mercado Publicitário, da InterScience, 
diz que é preocupante o fato de 85% dos anunciantes se dizerem insatisfeitos com o desempenho 
de suas agências. "O maior risco hoje é justamente não trazer nada de novo para o cliente. Se o 
marketing das empresas fosse auto-suficiente para isso, não precisariam das agências. Se nós 
não ocuparmos esse espaço, empresas como consultorias podem acabar assumindo o papel", diz 
o executivo da Total. Segundo Paulo Lima, há dois grandes blocos de agências hoje: as que 
tomam tal iniciativa e as que não. "Infelizmente, as que ousam na elaboração de projetos ainda 
são minoria. A maior parte está tentando se reencontrar, enquanto outras, pelas contingências, 
estão se antecipando à pressão dos clientes e propondo soluções", diz o editor.  

Com o preço das inserções no horário nobre da TV cada vez mais fora do alcance da maioria dos 
anunciantes, a iniciativa das agências em oferecer projetos de mídia que tragam bons resultados 
em espaços menos concorridos tem sido bastante apreciada. Segundo Cláudio Raupp, é inviável 
ficar fora do horário nobre num mercado tão competitivo quanto o de telefonia celular. Mesmo 
assim, ele estimula a atitude das agências. "A ousadia não pode ser só em criatividade. É preciso 
às vezes entrar no business do cliente até sem ser convidado", diz o executivo da Nokia.  

Para Nelson Mello, da Assolan, os mídias hoje em dia precisam ter formação financeira para saber 
lidar com as limitações de verba dos clientes. "Há excelentes opções fora dos picos de audiência. 
Descobrimos que 90% da decisão de compra na categoria do Assolan se dá no ponto-de-venda", 
revela. Carlos Tilkian, presidente da Estrela, diz que o faturamento da indústria de brinquedos não 
tem acompanhado os valores da TV, e por isso a empresa tem estado menos presente no meio, 
optando por outras estratégias. "Não podemos ficar sem comunicação. Ela é vital em nosso 
setor", ressalta.  

 

continuação: 

Promessa de um lugar feliz 
Arnaldo Comin  

Principal executivo de marketing do McDonald's explica como a rede de fast-food volta às origens 
em novo posicionamento global  



 
Larry Light: estratégia adotada mundialmente pela rede de lojas McDonald's reproduz o projeto que o próprio profissional 

ajudou a criar na Nissan 

Há um ano como o principal executivo de marketing global do McDonald's, Larry Light expôs aos 
congressistas do MaxiMídia 2003 os planos de revitalização da imagem da rede mundial de fast-
food. Na prática, Light está reproduzindo, passo a passo, a estratégia que ele próprio, como 
consultor, ajudou a criar ao lado do brasileiro Carlos Ghosn, para tirar a indústria japonesa de 
automóveis Nissan de um longo processo de decadência, nos últimos três anos. "Os princípios são 
os mesmos: os sete 'Ps'", afirmou, mencionando a tese clássica de marketing que lista os 
conceitos de promessa, produto, ponto-de-venda, preço, promoção e performance.  

Em outras palavras, Light destacou que o McDonald's se arma para voltar às suas origens, 
acertando todas as etapas de produção e comunicação da rede, gerando o fortalecimento da 
percepção de marca. A conceituação do novo posicionamento de negócios da companhia é o 
"eternamente jovem" (forever young). "Essas duas palavras resumem a idéia de consistência da 
marca, mas atentam para as mudanças de comportamento dos consumidores e seus anseios em 
relação ao que podemos oferecer", afirma Light. Ele disse que a nova campanha global que 
estreou na sexta-feira passada no Brasil (ler matéria na pág. 22) faz parte desse processo. A rede 
pretende aproximar-se dos anseios do público e diversificar a oferta de produtos, transformando 
as lojas em locais de gente feliz.  

Na linha de frente está um novo cardápio de saladas, que deve agregar novidades no futuro. Em 
contrapartida, diz Light, o McDonald's quer revitalizar alguns de seus produtos-chave, como o Big 
Mac. "A solução está na oferta de opções. Vamos oferecer saladas e outros produtos, mas com a 
mensagem clara de que o consumidor, quando quiser, terá seu Big Mac e outros sanduíches 
favoritos", esclarece. Nesse ponto da palestra destacou o trabalho de marketing desenvolvido no 
Brasil. "O mercado brasileiro foi o único que, ano após ano, manteve viva a imagem do Big Mac. 
Nos Estados Unidos, fizemos recentemente o primeiro comercial para o produto depois de muitos 
anos. A experiência brasileira nos mostrou que, mesmo para mudar, precisamos reforçar os 
conceitos e produtos que compõem a base do McDonald's."  

 

continuação: 

Cabreira mostra a nova face dos líderes 
Clayton Melo  

O profissional requisitado é aquele que trabalha em conjunto, tem olhar holístico sobre a 
organização, sabe lidar com a velocidade das mudanças, identifica e adquire conhecimentos e 
diminui custos de maneira inteligente.  



 
Luiz Carlos Cabreira: redução de custos não significa economizar no papel higiênico 

O profissional requisitado é aquele que trabalha em conjunto, tem olhar holístico sobre a 
organização, sabe lidar com a velocidade das mudanças, identifica e adquire conhecimentos e 
diminui custos de maneira inteligente. "O gestor moderno tem como missão reduzir custos, mas 
não de forma burra. Redução de custos é diferente de miserabilidade, não significa economizar no 
papel higiênico. Esse trabalho deve ter foco e objetivos claros", afirmou o head hunter Luiz Carlos 
Cabreira, sócio-diretor da Panelli Motta Cabreira & Associados, durante o painel Os Novos Super-
heróis da Comunicação.  

Outro ponto fundamental, de acordo com o profissional, é que o gestor não deve colocar o foco da 
empresa no cliente. "A companhia deve se colocar no lugar do cliente e ver o que pode fazer por 
ele", defende. Cercar-se da nata é outra qualidade exigida dos líderes, assim como estimular 
competências, reconhecer talentos e enxergar as diferenças de personalidade como riqueza. "O 
verdadeiro líder não padroniza e diz 'todos devem ser como eu quero'. Ele sabe trabalhar com a 
simultaneidade de estilos", disse.  

 

continuação: 

Regionalização em foco 
Francisco Fukushima e Eliane Pereira  

Duas palestras destacam oportunidades e melhor forma desses mercados ganharem relevância 
entre os grandes anunciantes  

Os mercados regionais foram tema de dois painéis durante o MaxiMídia 2003.  

O primeiro teve como palestrante Nelson Sirotsky, presidente da RBS, que discorreu sobre o tema 
Vendo o que os Outros não Vêem. As Oportunidades de Mercado que a Crise Esconde. Para 
Sirotsky, o respeito do mercado publicitário aos valores e às características locais pode 
representar a diferença na hora de o consumidor optar por uma marca ou prestação de serviços. 
Em outra palestra, Paulo Secches, presidente da InterScience, apresentou pela primeira vez os 
resultados da pesquisa Investimentos nos Mercados Regionais - Estratégias e Táticas dos 
Anunciantes. Uma das principais conclusões do estudo é de que os mercados regionais ganham 
relevância para os grandes anunciantes nas ações táticas, e neste nicho se concentram as 
maiores oportunidades de negócios para as agências locais.  



Segundo Nelson Sirotsky, as agências e os anunciantes têm consciência de que existem vários 
"países" dentro do Brasil, especialmente pelo fato de possuir o quinto maior território geográfico 
do mundo, com 8.514.215,3 quilômetros quadrados e 170 milhões de habitantes, mas a 
comunicação regionalizada em peças publicitárias ainda se restringe a um pequeno grupo de 
anunciantes, como Banco Itaú, Coca-Cola, Volkswagen e Telemar.  

Essas empresas entenderam que, para levar sua mensagem diretamente ao coração do 
consumidor, é preciso conhecê-lo muito bem, saber o que pensa, quais são os seus valores e suas 
necessidades. "Esse conhecimento infelizmente não é dominante no mercado", declara. Apesar de 
a população ter em comum o mesmo idioma, a diversidade - cultural, social e religiosa - existente 
dentro do País exige postura mais regional na comunicação das companhias que buscam sucesso 
em seus empreendimentos. "O pão francês, como é conhecido pelos paulistas, tem 18 formas de 
ser expressado. Dependendo da região, pode ser chamado de cacetinho, mamão, careca, filão e 
até brotinho. Estas denominações regionais mostram que os brasileiros falam a mesma língua 
mas nem sempre querem dizer a mesma coisa. E quando querem, nem sempre usam as mesmas 
palavras. O mercado publicitário tem que estar atento a isso", declara.  

Culturas diferentes  

Sirotsky observa que uma pesquisa do Instituto de Marketing Industrial, envolvendo 14 mil 
executivos, constatou que a conquista de um cliente ou a perda de um contrato vai depender de 
alguns conhecimentos. A premissa do estudo é que, conhecendo melhor a cultura de seus 
parceiros, as empresas podem valorizar aspectos mercadológicos que facilitam a realização de 
negócios. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o diretor de uma empresa prefere ter como 
interlocutor alguém com o mesmo nível hierárquico que ele ocupa, enquanto essa postura não é 
relevante em se tratando de negociação com companhia de Pernambuco. Com o cearense, porém, 
uma única visita não é suficiente para fechar negócio, já que as empresas locais têm o hábito de 
se envolver mais com seus clientes. Bem diferente dos mineiros, que preferem conversar sem 
rodeios, enquanto os paulistas priorizam as decisões da cúpula e se caracterizam pela valorização 
da velocidade e da eficiência. Os cariocas, por sua vez, gostam de negociações com resultado de 
curto prazo. Munido de dados de pesquisas que destacam os diferenciais de cada região, Sirotsky 
cita que 300 dos 5.561 municípios brasileiros respondem por 75% de tudo o que se consome no 
País, mas isso não significa que os demais locais careçam de oportunidades de negócios. "A 
cidade de Ilhéus, na Bahia, destaca-se pelo seu pólo de informática, respondendo por 10% da 
produção nacional, enquanto Anápolis, em Goiás, é responsável por 15% da oferta nacional de 
medicamentos genéricos", cita.  

No que se refere às características do consumidor, o presidente da RBS lembra que a região 
Sudeste - onde estão concentrados 43% dos brasileiros, responsáveis por 60% do PIB - abriga os 
principais indicadores quantitativos da economia brasileira, mas não tem a hegemonia de tudo. "A 
região metropolitana de Porto Alegre possui o maior índice de leitura de jornais do País, com 77% 
do total da população lendo jornal pelo menos uma vez por semana, enquanto o segundo lugar 
fica com o Grande Rio, com 59% dos habitantes. Segundo este mesmo estudo do Marplan 
referente ao segundo trimestre de 2003, Brasília e Curitiba também estão na frente de São Paulo 
em termos de penetração relativa dos seus jornais diários", informa.  

Por fim, ao ser questionado sobre a regionalização no conteúdo editorial dos veículos, Sirotsky 
destacou que o setor - formado por 2.173 emissoras de rádio FM, 1.738 AMs, 459 emissoras de 
TV, 523 jornais e 2.110 títulos de revistas - está atento a essa questão e oferece material local 
aos leitores, ouvintes e telespectadores, o que não acontece com freqüência nos trabalhos das 
agências e anunciantes.  

Ação regional  



O estudo da InterScience mostra que para conquistar a confiança dos grandes anunciantes é 
fundamental que as agências que atuam nos mercados regionais invistam em qualificação e 
excelência de serviços. O objetivo do trabalho, segundo Paulo Secches, foi compreender a ação 
regional dos grandes anunciantes nacionais, procurando identificar quais as práticas mais 
utilizadas, além da forma e do volume de alocação de recursos para essas ações. Foram 
entrevistados dez grandes anunciantes cujas verbas de marketing anuais, somadas, alcançam a 
casa do R$ 1,1 bilhão. Destes dez, nove afirmam usar agências regionais, mas apenas três se 
encarregam diretamente de contratá-las.  

"Para ações de ordem tática os anunciantes usam fornecedores locais, mas quando a questão é 
estratégica eles centralizam na agência que cuida da conta, buscando a unidade da marca", 
explica Secches. O estudo mostra ainda que promoção de vendas, patrocínio e eventos são os 
instrumentos mais utilizados pelos anunciantes em mercados regionais. Ocorre que boa parte 
dessa verba acaba ficando em casa, pois o próprio departamento de marketing se encarrega de 
dar andamento aos projetos.  

Agilidade no processo e no atendimento (com 76% das menções) e melhor acompanhamento do 
trabalho (32%) seriam as principais razões que levariam os anunciantes a optar por uma agência 
local. "Os players regionais oferecem agilidade e proximidade, mas o cliente quer também 
qualificação, competência e expertise", diz Secches, ao concluir que não adianta as agências locais 
disputarem a verba de propaganda com as nacionais - o pulo-do-gato é focar em promoção e 
eventos, oferecendo know-how e qualidade.  

Para Agnaldo Viriato, da Ampla Comunicação, do Recife, ainda existe preconceito das grandes 
agências em estabelecer parcerias com players locais. "Há necessidade, por parte de empresas de 
fora, de trabalhar o Nordeste, mas o que existe é um grande desconhecimento da realidade 
regional e do que as agências locais podem oferecer", comenta o publicitário, ao reconhecer que 
os negócios nas áreas de promoção e eventos estão apenas engatinhando nos mercados 
regionais.  

Caio Quinderê, da Ágil Publicidade, garante que existe grande parceria entre mídias de veículos e 
agências no Ceará para descobrir novos formatos. Isso é interessante para clientes como a 
Procter & Gamble, que, segundo Ricardo Monteiro, gerente de mídia da multinacional, não compra 
mídia net, mas procura investir em ações regionalizadas. "Nossa filosofia é ter uma gama de 
produtos que atenda todo tipo de consumidor. O que varia é a forma de comunicar isso", explica.  

 

continuação: 

Inquietações sobre a majestade, a Marca 
Clayton Melo  

De nada adianta um trabalho de construção de marca que só mire o público externo e esqueça os 
funcionários e colaboradores.  



 
Craig Branigan: atenção aos limites de um processo de renovação de identidade de empresas 

De nada adianta um trabalho de construção de marca que só mire o público externo e esqueça os 
funcionários e colaboradores. Seria um esforço inútil, pois dessa maneira não se cria o 
engajamento com a marca, algo fundamental na opinião de Craig Branigan, presidente da Landor 
Worldwide, que proferiu a palestra Brand Expression - A Força da Marca Definindo Caminhos, que 
teve como moderadores Marcello Serpa (AlmpaBBDO), Paulo Mira (Folha de S.Paulo), Ronald 
Kapaz (O2 Design) e Tomás Lorente (Age.). "O trabalho de construção de marca deve permear 
toda a organização", afirmou Branigan.  

Para ele, também deve-se prestar atenção aos limites de um processo de renovação de 
identidades de empresas. "A alteração tem que ser conduzida até certo ponto. Caso contrário, 
pode confundir o cliente", alerta o comandante da Landor, cuja lista de clientes apresenta nomes 
como Ford, Philip Morris, Procter & Gamble e, no Brasil, Bradesco.  

A defesa de Branigan de um trabalho de fortalecimento de marca é alardeada em todos os cantos. 
Mas, pelo menos no Brasil, há muito discurso e pouca prática, na opinião de Marcello Serpa, sócio 
da AlmapBBDO. "Todo mundo - agências, anunciantes - reconhece a importância de trabalhar a 
marca, mas a verdade é que hoje pouca coisa se faz nesse sentido", alfinetou Serpa, que 
continuou: "A empresa que hoje vai a uma agência só para ter um anúncio de varejo não faz um 
bom uso da comunicação. Tem anunciante que vai ao mercado como quem vai à feira escolher o 
tomate mais barato. Mas ele precisa ir à feira para fazer a compra do mês", disse, referindo-se a 
um plano de comunicação que busque resultados duradouros e de longo prazo.  

Em tempos de retração no consumo e estoques lotados, nada mais previsível que a proliferação 
de campanhas de oportunidade, com objetivo de divulgar promoções no varejo. Mas o problema 
surge quando este esforço de vendas passa a ser visto como a salvação da lavoura em detrimento 
de um trabalho de construção de marca permanente. "Há muitas empresas trabalhando só para 
cumprir a meta do mês e não vislumbram o longo prazo. Mas é preciso dizer que ter uma marca 
forte significa que o consumidor vai se lembrar dela e, na hora da compra, vai direto ao seu 
produto". Afirma Paulo Mira, diretor de marketing do Grupo Folha.  

O argumento de Mira abre brechas para uma análise de Branigan a respeito do tempo necessário 
para revitalizar a identidade das empresas. Se em décadas passadas as ações de renovação de 
uma marca podiam ser feitas a cada 20 anos, hoje, com a velocidade da globalização e a maior 
complexidade no mundo dos negócios, esse intervalo foi reduzido. "Com maior exposição, as 
marcas não podem ficar empoeiradas. É preciso refrescá-las a cada dez anos."  

 

continuação: 

Fee é padrão no marketing direto 
Dubes Sônego  



Primeira edição do MaxiMídia Direct congregou profissionais das mais importantes empresas de 
serviços de marketing do País. Entre as conclusões está a de que a remuneração das agências 
atrelada a metas por resultados é o modelo mais promissor  

 
Otávio Dias, Mauro Landi e Eduardo Souza Aranha (da esq. para a dir.): discussão baseada em estudo realizado pela 

Abemd com 12 grandes agências de marketing direto 

O sistema de remuneração do mercado de marketing direto já é o fee, valor fixo pago 
mensalmente à agência, independente da demanda, na maioria das vezes combinado com taxas 
de administração e comissões. Mas o fee atrelado a metas por resultados é o modelo mais 
promissor. A constatação é de um estudo informal, realizado pela Associação Brasileira de 
Marketing Direto (Abemd), com 12 grandes agências do segmento, seis nacionais e seis 
multinacionais, há cerca de 20 dias. As informações colhidas em campo serviram de base para o 
debate Quem Paga e Quem Recebe - As Duas Óticas da Remuneração, realizado na tarde do 
segundo dia do MaxiMídia Direct, com a participação de Eduardo Souza Aranha (Souza Aranha), 
Mauro Landi (Tigre) e Otávio Dias (Grey Zest).  

Na opinião dos debatedores, apesar do fee já ser o modelo de remuneração mais praticado pelo 
mercado, ainda existem dúvidas sobre como defini-lo. De acordo com Souza Aranha, ao contrário 
do que acontece na propaganda tradicional, onde o grosso dos ganhos é atrelados à veiculação 
(BV), no marketing direto o pagamento está diretamente ligado ao volume de horas trabalhadas 
por profissional em uma cadeia de produção muito mais longa, que foge do padrão criação, mídia, 
planejamento e atendimento, e varia de agência para agência.  

Para Dias, atualmente, a melhor forma de garantir a remuneração adequada para que se 
mantenha a qualidade do trabalho é abrir custos e margens de lucro para os clientes. Mas, 
mesmo neste sistema, há pontos frágeis. Landi afirma que, por ser uma ciência humana, o valor 
de um profissional de marketing direto só pode ser medido por seu histórico de sucesso, o que 
leva muitas empresas - inicialmente - a desconfiar dos valores pagos por hora/homem pelas 
agências.  

Este é um dos motivos pelos quais o fee atrelado a resultados desponta como o principal 
candidato a forma de pagamento-padrão do mercado. Definidos os objetivos das campanhas e as 
métricas usadas para mensurar os resultados, pode-se perceber de forma tangível, o retorno das 
ações. A conclusão final do debate foi a de que é importante que o setor defina uma tabela de 
preços padrão, a exemplo do que vêm fazendo a Abemd, mas ela deve ser elaborada também 
com a participação direta dos anunciantes e servir apenas como referência para o mercado. Caso 
contrário, haveria a comoditização do serviço.  

Espaço no Cenp  

No final do debate, Souza Aranha defendeu ainda a inclusão dos setores de promoção e marketing 
direto no Conselho de Normas-Padrão (Cenp). Para ele, a incorporação dos dois segmentos à 
entidade daria ainda mais força e consistência ao mercado da propaganda no Brasil. A opinião de 
Aranha foi avalizada por Mauro Landi, executivo de marketing da Tigre, que também participou do 



debate sobre remuneração. Para Landi, não faz sentido abrir fóruns diferentes para discutir os 
problemas de um negócio integrado, como é a propaganda hoje.  

Cenário macro  

Guy White, da MRM Partners (EUA), John Frood, da Rapp Collins Group (Inglaterra) e Renato de 
Paula, da OgilvyOne participaram do painel Globalização: Onde Começa e Onde Termina o 
Mercado do Marketing Direto?.  

Um dos principais destaques foi dado ao refinamento da segmentação de mercados, hoje baseada 
em perfis psicológicos comuns em diversas regiões do globo, independente de diferenças 
culturais. Os palestrantes também ressaltaram a importância do material humano no 
desenvolvimento de estratégias, mais do que a tecnologia.  

 

continuação: 

Vendas por mala-direta irão superar as pela Internet 
Marcelo Affini  

No painel O Mundo dos Correios e o Correio no Mundo - O Que Isso Tem a Ver com seu Negócio?, 
que foi mediado por Efraim Kapulski, presidente da Associação Brasileira de Marketing Direto 
(Abemd), Raquel Ferrari, brasileira que atua como gerente do programa mundial de 
desenvolvimento de malas-diretas da União Postal Universal - órgão da Organização das Nações 
Unidas (ONU) - fez um posicionamento da indústria postal em todo o mundo. Ela citou exemplos 
de como se dá a parceria dos correios em vários países com as empresas de marketing direto e 
traçou um panorama da importância dessa união ao afirmar que "não há mala-direta sem correio 
e não há correio sem mala-direta". Raquel contou que na Austrália a mala-direta é o principal 
veículo para compra, superando até a mídia de massa, e apresentou um exemplo pessoal de 
empresa de vendas pela Internet, a Amazon inglesa, da qual é freqüente compradora de livros, 
que utiliza tal meio para divulgar suas ofertas sazonais. Para Raquel, em uma década as vendas 
por mala-direta no mundo irão superar as vendas pela Internet. 

 
Kapulski, Raquel, Machado e Braga (da esq. para a dir.): marketing direto é muito mais do que despejar um pacote de 

correspondências nas casas das pessoas 

Paulo Roberto Menecucci, diretor comercial dos Correios, fez uma radiografia da empresa estatal 
brasileira, sempre comparando a indústria postal nacional com a América Latina ou América do 
Sul. Ele cita dados de que o Brasil tem 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e 1% do 
tráfego postal. Na América Latina, o Brasil detém 90,3% do tráfego e 65,3% da receita postal, 
enquanto na América do Sul, onde o Brasil tem 43,7% do PIB, o tráfego postal brasileiro 
representa 92,2% do registrado em todo o continente, gerando 74,6% da receita postal sul-
americana.  



Menecucci diz que o marketing direto ainda tem muito o que crescer no País. Em sua 
apresentação sobre a estrutura da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o diretor conta 
que a estatal atende 10 milhões de pessoas por semana em uma rede de 54.255 unidades de 
coleta; tem capacidade de transportar 3,54 milhões de quilos por dia com 38 aeronaves, 472 
caminhões pesados e milhares de outros veículos.  

Menecucci contou que os Correios lançam em outubro o seu portal de compras na Internet, com a 
pretensão de tornar-se um dos maiores canais de comércio eletrônico do Brasil. O diretor 
comercial afirmou ainda que a empresa está estabelecendo uma parceria com a TNT para 
expansão internacional de suas atividades.  

Por fim, José Afonso Braga, chefe do departamento de produtos de comunicação dos Correios e 
responsável pelo setor de produtos da empresa, salientou que a mídia postal, principal atração de 
seu estande na feira do MaxiMídia, representa uma oportunidade para incrementar os negócios 
dos Correios no Brasil e destacou que o marketing direto, se trabalhado de forma competente e 
inteligente, é uma das melhores ferramentas de comunicação que existem. Braga afirmou que a 
mídia direta não causa o mesmo impacto inicial que a mídia de massa e tem de conhecer e 
conquistar os clientes, mas, ao contrário da mídia de massa, cada um é cada um, com todas as 
suas peculiaridades.  

 

continuação: 

Fundamental para Terceiro Setor 
Valerya Borges  

Cerca de 90% do processo de fund-raising captação de recursos para as empresas que atuam no 
Terceiro Setor ocorre por meio do marketing direto.  

Cerca de 90% do processo de fund-raising - captação de recursos - para as empresas que atuam 
no Terceiro Setor ocorre por meio do marketing direto. A afirmação foi consenso entre os 
palestrantes que participaram do painel Fund-raising - O Que o Marketing Direto Pode Fazer pelo 
Terceiro Setor. "Mais que doações, queremos doadores. Nosso maior interesse é criar freqüência e 
constância, e isso só é possível quando se estabelece contato". A frase é de Fernando Teles de 
Siqueira, diretor nacional da entidade Kirche in Not, um dos debatedores com Flávio de Mattos 
Franco, oficial de mobilização de recursos da Unicef; Philippe et d'Audenhove, gerente de 
marketing da AACD e João Francisco de Carvalho Pinto Santos, diretor da Full Jazz Comunidade.  

Durante o seminário foram abordadas as melhores formas de aproximação e de captação de 
recursos. Mas todos os presentes manifestaram um consenso sobre a importância do marketing 
direto como ferramenta fundamental no processo de fund-raising para as empresas que atuam no 
Terceiro Setor. "Não podemos esquecer que a maior parte das ONGs de médio e pequeno porte 
ainda usa apenas o telemarketing", ponderou o diretor da Full Jazz Comunidade.  

 

continuação: 

A revolução da interatividade 
Eliane Pereira  

Forma de fazer publicidade na TV vai mudar  



A interatividade vai mudar a forma de se fazer publicidade na TV e aproximar a mensagem 
comercial cada vez mais do marketing direto, do patrocínio e do merchandising. Essa foi a 
principal conclusão do painel TV Digital e Marketing Direto - O Casamento que Todos Esperam, 
dentro do ciclo de palestras e debates do MaxiMídia Direct.  

 
Alves, da Sky: com TV digital é possível segmentar a base de telespectadores 

"Já é possível segmentar a base de telespectadores, desde que se tenha um sistema de TV digital 
convergindo com o database da empresa", afirma Sérgio Ramalho Alves, diretor de marketing de 
relacionamento da operadora de TV por assinatura via satélite Sky, que falou sobre o casamento 
entre a TV digital e o marketing direto.  

O presidente da agência de mídia Dainet, Antônio Rosa Neto, vai mais longe e diz que o próprio 
marketing direto pode acabar - embora admita já ter previsto o fim de outros meios em função da 
Internet -, uma vez que a interatividade permitirá que se compre produtos ou serviços clicando 
diretamente sobre os anúncios.  

"Quem vai liderar esse processo, o profissional de propaganda ou o de marketing direto?", 
questiona. Ele lembra que, até hoje, o marketing direto aciona uma outra mídia para estimular a 
participação do público (como call center). Com a Internet, o usuário tem acesso direto aos 
produtos e serviços, podendo realizar a compra imediatamente, sem trocar de canal (ou de meio).  

"Toda empresa quer vender um produto ou serviço e, no futuro, para fazer isso será preciso ser 
interativo", prevê Rosa Neto. Alves lembra que a interatividade na TV já é uma realidade no caso 
das operadoras via satélite, que dispõem de tecnologia digital e oferecem hoje vários serviços 
interativos, como informações de programação, compra de programas e até correio eletrônico via 
TV.  

 

continuação: 

Barreira que prejudica marcas 
Clayton Melo 

Há alguns anos, quando a Internet nasceu como negócio, imaginou-se que surgia ali uma 
portentosa fonte de dinheiro capaz de, independentemente do mercado tradicional, gerar lucros 
espetaculares. Assim, empresas estritamente do mundo virtual foram criadas e formou-se, então, 



uma distância entre as marcas dentro e fora da rede mundial de computadores. Esse abismo 
gerou alguns equívocos que custaram caro a algumas empresas, observa Dennis Duffy, presidente 
da Emergency Loyalty Rules.  

 
Duffy: não se deve criar uma barreira artificial entre a marca na Internet e fora dela 

Ele defende a idéia de que muitos dos velhos princípios usados no mercado para fidelizar clientes 
valem também para a Internet. Hoje isso pode parecer óbvio, mas a verdade é que muitas 
companhias se esquecem dessa premissa e por isso colecionam insucessos nos negócios. "Não se 
deve criar uma barreira artificial entre a marca na Internet e fora dela. Isso confunde o 
consumidor. Várias empresas descobriram isso a duras penas".  

Como exemplo do problema, Duffy cita a Best Buy, rede varejista americana. Ela criou um 
programa de fidelização que recompensava consumidores a cada compra. Mas o problema é que a 
promoção valia apenas para compras nas lojas físicas da rede, não por meio da Internet. O site da 
empresa não fornecia sequer informações sobre o programa. O correto, para Duffy, seria 
integração entre os dois canais. "Ou eles mudam esse sistema ou morrem", prevê, ao afirmar que 
se a companhia houvesse unido a Internet ao projeto, ela teria dado ao usuário uma das coisas 
que ele mais procura na rede: promoções e serviços úteis.  

 

continuação: 

Receitas para um CRM sem falhas 
José Paulo Sant'Anna  

A demasiada valorização dada às soluções tecnológicas em paralelo ao descaso oferecido às 
necessidades de se contar com profissionais preparados e estratégias eficientes fez com que 
várias empresas, nos últimos anos, investissem alguns milhões de dólares na implantação de 
sistemas de Customer Relationship Management (CRM) sem que obtivessem o esperado retorno. 
A adoção dessa estratégia de marketing dá resultados muito mais positivos quando uma empresa 
começa a utilizá-la contando com uma equipe especializada, que se responsabilize pelo 
desenvolvimento dos processos de relacionamento apropriados ao seu negócio. Só depois deve 
ser feita a seleção da solução de informática. Essa foi a opinião unânime dos integrantes do 
debate Software vs Peopleware - Como Integrar os Esforços.  

A precipitação de muitos diretores de marketing na hora de adquirir as poderosas ferramentas 
oferecidas pelas empresas de informática foi reconhecida por Fernando Nimer, managing 
consulting da Business Consulting Services, unidade de consultoria da IBM. Ele creditou a corrida 
desenfreada à compra de softwares ocorrida há alguns anos, no momento em que o CRM aparecia 
como a panacéia para todos os males da comunicação, ao deslumbramento provocado pela 
tecnologia nas pessoas.  

Contando o case bem-sucedido adotado por seu jornal para conquistar e manter assinantes, 
Antônio Hércules Jr., diretor de marketing e mercado leitor de O Estado de S. Paulo, concordou 



que é muito melhor iniciar a adoção do CRM com soluções simples, que podem prescindir do uso 
de tecnologia sofisticada.  

Sergio Augusto Ramalho Neves, diretor de marketing de relacionamento da Sky, lembrou das 
dificuldades que enfrentou nos últimos anos para implantar a estratégia em empresas que haviam 
comprado softwares inadequados. "Não dá para fazer um bolo sem receita e ingredientes, mesmo 
que tenhamos à disposição uma batedeira de última geração", resumiu Antonio Carlos Carletto, 
vice-presidente da OgilvyOne, moderador do encontro.  

 

continuação: 

Cuidadosos para não tornarem-se invasivos 
Denise Carvalho e Valerya Borges  

A preocupação dos agentes dos mercados de Internet e marketing direto em resguardar a 
privacidade do consumidor - até como uma estratégia para manter a fidelidade do cliente - foi a 
principal tônica das discussões em dois eventos realizados no MaxiMídia Direct, o Call Center - A 
Eficiência Associada à Pertinência e Privacidade na Internet - Como Ser Criativo sem Ser Invasivo?  

Investir em estratégia e buscar a melhor forma de abordar o consumidor via telefone - para que o 
serviço realizado pelas empresas de telemarketing não seja considerado invasivo - foi o recado 
dado por Agnaldo Calbucci, presidente do Grupo Atento, empresa que atua no setor de call center. 
Durante a palestra, o executivo tratou da importância da parceria entre os anunciantes e 
prestadores de serviços que atuam no ramo.  

"Os anunciantes precisam prestar atenção na hora de traçar suas estratégias de telemarketing. 
Além disso, devem buscar, com as empresas do setor de call center, a melhor forma de abordar 
os clientes para evitar a rejeição das ligações", alertou Calbucci.  

Exemplos dos EUA  

As empresas do setor têm manifestado a preocupação com um fato que está acontecendo nos 
Estados Unidos e pode se repetir no Brasil. Dia 1º de outubro, entra em vigor nos EUA a Not Call 
List, rol que contém nomes dos consumidores que não querem receber ligações de telemarketing. 
No Brasil, está em fase de tramitação no Congresso Nacional, um projeto de lei, criado pelo 
senador Lucio Alcântara, que coloca nas mãos dos consumidores o poder de decisão sobre 
quantos e quais de seus dados ficarão disponíveis nos bancos de dados das empresas.  

Bom senso  

Para os debatedores do seminário sobre Privacidade na Internet, as companhias devem ter bom 
senso e equilíbrio - e aí vale para qualquer setor - , seja na hora de enviar e-mails ou fazer 
ligações para as residências. Para Kátia Simone Matias, da AOL, "o importante é que as empresas 
garantam a possibilidade de o cliente se negar a continuar recebendo as mensagens".  

Marcelo Sant'Iago, da Associação de Mídia Interativa (AMI), destacou a necessidade de o 
mercado, e o próprio Congresso Nacional, separar o "joio do trigo", traçando as diferenças entre 
"spam" e "mensagem não solicitada". Ele defende a educação do mercado antes da definição de 
regras, para evitar a punição de quem faz trabalho decente e respeita o consumidor. "Usar o e-
mail como ferramenta de marketing é barato, fácil e rápido. Só que o usuário tem a necessidade 
de se defender porque a facilidade gerou o abuso. Mas, não podemos esquecer que o mercado 
existem empresas sérias", avaliou.  



Já Paula Guimarães Fonseca, executiva da Invent, ressaltou a diferença entre as empresas que 
optam ou não pelo "spam": a busca por resultados imediatos. "A companhia que usa o 'spam' 
como estratégia de comunicação até consegue algum retorno, mas não imagina o tamanho do 
prejuízo da marca a longo prazo", resumiu Paula.  

 

continuação: 

Detector de distorções  

As pesquisas de mercado têm, obrigatoriamente, compromisso com o rigor científico, o que não é 
pré-requisito das pesquisas de marketing direto. Nem por isso os levantamentos feitos por e-mail, 
telefone ou mala-direta são menos importantes. Embora não possam ser tomadas como 
amostragem científica, as informações coletadas por esses canais são indicadores fundamentais 
para as companhias "As empresas do setor alimentício, por exemplo, mudaram embalagens ou 
produtos depois de informações recebidas por atendimento telefônico", explicou Maria Luiza 
Vasques Piccioli, diretora de marketing e negócios da Interact Comunicação Dirigida, debatedora 
do painel Pesquisa em Marketing Direto - Como Aprender Jogando?.  

Tão importante quanto saber a diferença entre pesquisas de mercado e as de marketing direto é 
entender que ambas são necessárias e complementares. "Não se pode confundir os meios com a 
finalidade. Tanto faz a forma. O necessário é saber o que se quer da pesquisa", explica Adélia 
Maria Franceschini, sócia da Franceschini Market Analisys.  

Mas o exemplo citado Maria Luiza demonstra que o marketing direto tem como uma de suas 
incumbências ser fonte contínua de informações, auxiliando a preparação de futuras ações das 
empresas. Suas ferramentas tornam possível conhecer a vontade do consumidor e corrigir 
distorções, reforça Fabiana Yazbek, diretora da e-bit. "O marketing direto acaba funcionando 
como medidor de qualidade de produtos e serviços, porque os clientes utilizam esses canais para 
apontar problemas", afirma Fabiana. (CM)  

 

continuação: 

Feira de oportunidades 
Valerya Borges e Fernando Murad  

Empresas vão ao evento e fecham negócios para 2004  

O novo posicionamento adotado pela organização do MaxiMídia este ano, que decidiu transformar 
a exposição efetivamente em um ambiente de negócios, surtiu efeito para os diversos veículos 
presentes no evento. Prova disso é que várias empresas fecharam contratos durante os quatro 
dias da feira. Entre elas estão Grupo Folha, Editora Três e Nickelodeon.  

O Grupo Folha vendeu para a Mercedes-Benz uma cota de patrocínio para a Edição 2003 do 
prêmio Folha Top of Mind. O negócio foi fechado entre o vice-presidente de mídia da Grey Brasil, 
Antonio Toledano, e a equipe dos departamentos de marketing e publicidade do jornal. "Esta é 
uma forma de reconhecimento para o trabalho que a Folha vem fazendo nos últimos anos com o 
Top of Mind, que oferece ao mercado uma radiografia das marcas", afirma Toledano.  



O Grupo Folha apresentou três novidades para os anunciantes durante o MaxiMídia. A primeira foi 
um cardápio formado por 10 opções de formatos publicitários que variam de quatro até 30 
inserções mensais. Também foi lançada a Central de Relacionamento com o Mercado, que oferece 
pacotes publicitários segmentados de acordo com a área de interesse de cada cliente. Outra 
novidade é que o jornal lançou a sua programação para as comemorações dos 450 anos da cidade 
de São Paulo, que contempla cadernos e produtos editoriais especiais nos jornais e no portal do 
grupo.  

Já a Editora Três, que reservou espaço em seu estande para três salas de reuniões, onde a equipe 
comercial pôde apresentar para o mercado seu calendário de projetos especiais, fechou um 
grande projeto com um fabricante de bebidas, cujo nome ainda não pode ser divulgado, já que 
seu formato ainda não foi definido. O calendário da editora abrange o período de outubro deste 
ano até dezembro de 2004, em que são oferecidos mais de cem oportunidades para os 
anunciantes. "É uma ação inédita que permite aos investidores planejar seu ano com 
antecedência. E mostra o comprometimento da Editora Três com a nova proposta do evento", 
afirma o diretor de publicidade, Luiz Alberto de Campos, o Juca. A Três também fechou com a 
General Motors a inserção de anúncios em algumas de suas revistas, como IstoÉ e Dinheiro.  

Com previsão de encerrar o ano com crescimento de 48% em seu faturamento, o canal de TV por 
assinatura Nickelodeon começa a finalizar o planejamento de eventos para 2004. Voltado para o 
público infantil, o Nickelodeon irá lançar a ação "Caça patrulheiro", que escolherá um novo 
integrante para o programa Patrulha Nick, produção local do canal. Também está confirmada a 
estréia em sua programação do desenho animado do Homem-Aranha. "Estamos comemorando os 
resultados do ano, mas já começamos a negociar patrocínios para o calendário de eventos 2004", 
conta Fátima Zagari, diretora de vendas publicitárias da Nickelodeon. Ela conta que durante a 
feira foram alinhavados projetos com diversos anunciantes para o ano que vem.  

 

continuação: 

Rede TV! com Pânico  

 
Estrelas do casting da Rede TV!, como João Kleber e Monique Evans, ilustravam o estande do canal 

A RedeTV! divulgou durante a feira a estréia do programa Pânico na TV, exibido aos domingos, e 
apresentou seu novo helicóptero e o Projeto Verão, que levará atrações do canal e um caminhão 
equipado com estúdio móvel digital para o litoral paulista durante a estação.  

Além disso, a emissora já planeja a cobertura dos bastidores do Carnaval 2004 e os especiais de 
final de ano de programas como TV Fama e Super Pop. "Acreditamos na retomada do crescimento 
no último trimestre, e, aliando esta expectativa aos novos projetos, esperamos incrementar nosso 
faturamento", afirma Marly Canelloie, gerente de marketing da Rede TV!, que não revela valores  

 



Vencedores do dial 
Valerya Borges  

Com criação para a Sabesp, Loducca conquista o Grand Prix do 5º Prêmio de Criatividade em 
Rádio 

 
Equipe da Loducca sobe ao palco com Eduardo Petit, VP do Grupo M&M, para receber dos diretores do GPR o troféu 

A Loducca foi a grande vencedora do 5º Prêmio de Criatividade em Rádio, promovido pelo Grupo 
de Profissionais de Rádio (GPR), entregue durante o MaxiMídia 2003. A agência ganhou o Grand 
Prix com a peça "Pato", criada para a campanha de uso responsável de água para o cliente 
Sabesp. Como prêmio, a Loducca recebeu um automóvel zero quilômetro Celta, da General 
Motors.  

Este ano o prêmio do GPR teve uma série de novidades. Foram criadas duas novas premiações, 
também entregues na mesma ocasião: o destaque GPR, conferido à equipe da produtora de som 
Tesis; e o prêmio Dilo Gonçalves, que foi para José Xavier, o "Xaxá", executivo de atendimento da 
Rádio Bandeirantes, que também recebeu um Celta.  

O Prêmio de Criatividade em Rádio tem 15 categorias: Alimentação; Bebidas; Casa e 
Decoração/Construção e Acabamento; Comércio e Varejo; Cultura, Lazer e Esporte; Educação; 
Eletroeletrônicos; Indústria Farmacêutica; Informática; Internet; Mercado Financeiros/Seguros; 
Mídia; Serviço ao Consumidor/Serviços Públicos; Terceiro Setor e Veículos. A Talent foi a agência 
mais premiada com três troféus, seguida por Ogilvy e Giacometti, que empataram com duas 
estatuetas cada. As outras laureadas, além da Loducca, que levou o GP, foram Age., DM9DDB, 
DPZ, F/Nazca, Leo Burnett, NortWest e Young & Rubicam.  

 

continuação: 

Grupo Abril foca negócios na feira  

Comemoração dos aniversários das revistas Veja (35 anos) e Nova (30 anos), lançamento de uma 
nova divisão de negócios e mudanças em unidades já existentes da Editora Abril. Essas foram 
algumas das novidades que os visitantes do MaxiMídia 2003 puderam conferir durante a feira. 
Neste ano, o estande da empresa contou com um espaço onde foram realizadas várias ações 
como o lançamento, na quinta-feira passada, da divisão de Custom Publishing, que integrará a 
unidade Tecnologia e Turismo, da qual fazem parte títulos como Superinteressante e Quatro 
Rodas.  

No estande houve também um coquetel em comemoração aos 35 anos da revista Veja, que 
contou com a presença de diversos anunciantes. Na terça-feira, a Nova, que acaba de completar 



30 anos, montou um salão de cabeleireiros, onde também realizou uma ação comemorativa com 
algumas figuras do mercado publicitário.  

De acordo com Alexandre Caldini, diretor corporativo de marketing publicitário da Editora Abril, 
este ano a empresa está bastante satisfeita com sua participação no MaxiMídia. "Com a mudança 
de posicionamento do evento, montamos um estande em que foi possível estreitar o contato com 
nossos clientes. E isso foi muito bom para todas as nossas unidades de negócios", analisa Caldini.  

Outra novidade que a empresa anunciou na feira foi a mudança de nome da unidade Casa e 
Família, que a partir de agora passa a se chamar Casa e Bem-Estar. "Esta modificação torna mais 
tangível para o mercado o conceito de bem-estar transmitido por nossas revistas", analisa o 
diretor de publicidade, Angelo Derenze. Entre os títulos que estão nesta unidade encontram-se 
Casa Claudia, Arquitetura & Construção, Bons Fluidos, Claudia Cozinha, Saúde e Boa Forma. Para 
comunicar a novidade ao mercado, a editora prepara uma campanha publicitária que deve ser 
definida nos próximos dias. Também serão realizadas diversas ações promocionais atreladas às 
revistas da unidade. (VB)  
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