
Entrevista: J. Roberto Whitaker Penteado 
 

Gostaria de apresentar-lhes J. Roberto Whitaker Penteado, um dos mais conhecidos 
e respeitados profissionais de Marketing do Brasil. Atualmente é membro do 
Conselho da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) - instituição à qual 
está ligado há mais de três décadas. Foi diretor do primeiro curso regular de 
marketing no Brasil, criado pela Fundação Brasileira de Marketing. Exerceu funções 
executivas em empresas como Nestlé, Refinações de Milho Brasil, Reckitt & Colman, 
Editora Abril, Almap/BBDO e LOréal. Jornalista colaborador em muitas publicações, é 

também professor, conferencista e consultor de empresas.  
 
J. Roberto faz parte do ToTheTop desde Setembro/2001, e concedeu a seguinte entrevista na 
semana passada:  
 
TTT: Como especialista de Marketing, você tem alguma campanha de comunicação de marca 
como exemplo de sucesso?  
 
JRWP: Sempre tenho grandes suspeitas em isolar apenas uma campanha sem considerar o 
marketing mix. Vamos tomar uma campanha, como a de Bombril. Indiscutivelmente a 
comunicação é bem-sucedida, mas seu sucesso também tem a ver com o sistema de distribuição 
e com um produto que atende ao sistema cultural de hábitos de vida do brasileiro.  
 
No Brasil tivemos empresas estrangeiras como o Mc Donald´s que trouxeram algo que não fazia 
parte da nossa cultura e que foram bem-sucedidas. Mas por outro lado vemos empresas 
multinacionais que insistem em lançar produtos que não têm tanta ligação com a cultura local. 
Ontem mesmo fiquei sabendo que nos últimos 3 ou 4 anos foram lançados 145 produtos 
diferentes para o café da manhã para o brasileiro, que insiste em tomar o café com leite e pão 
com manteiga, porque esse é o seu hábito alimentar.  
 
TTT: Pela sua resposta posso ver que você defente a adaptação do marketing à situação 
econômica e cultural brasileira...  
 
JRWP: Você não pode agir de outra maneira. Costumo dizer que Marketing é muito fácil. Posso 
ensinar o que é Marketing em 5 minutos. Marketing é a aplicação de um sistema. Mas é um 
sistema aberto que funciona dentro de uma cultura. E assimilar esta cultura é um projeto de vida 
inteira.  
 
TTT: Isso significa, por exemplo, que uma empresa tem que ter produtos diferentes em cada 
país? Ou que pode usar produtos globais com adaptações locais?  
 
JRWP: Acho que uma empresa multinacional será bem-sucedida à medida que tiver atitudes 
diferentes em cada país onde atua, ainda que consiga vender o mesmo produto. Um grande 
amigo meu, Marcio Moreira do grupo Interpublic, que chefiou a propaganda da Coca-Cola por 
muitos anos, uma vez me disse que apesar de a Coca-Cola ter a mesma embalagem, o mesmo 
sabor e muitas vezes até a mesma propaganda, ela era vista de forma quase única em cada 
cultura. Não é uma questão de padronização, mas sim de percepção das diversidades.  
 
TTT: Entre as empresas brasileiras, existe alguma que tira vantagem de não ser multinacional?  
 
JRWP: Não quero cometer injustiças, mas um exemplo que me vem a mente agora é a Antarctica. 
O guaraná Antarctica sempre foi conhecido como a opção nacional diante da Coca-Cola.  
 
Há duas empresas ainda, que considero estarem fazendo um trabalho muito bom. Uma é a O 
Boticário e a outra é a Natura. São empresas que não podemos dizer serem 100% brasileiras em 
seu product mix ou em sua maneira de fazer o marketing, mas é evidente que elas se diferenciam 



muito de uma Avon e tiram partido de não serem a Avon. Por outro lado, a Avon faz o máximo 
para tirar partido de ser a Avon.  
 
TTT: Vamos mudar um pouco de tópico. No Brasil estamos vendo uma explosão de lançamentos 
de produtos para classes C, D e E, muito sensíveis a promoções. E como fica a construção de 
marcas?  
 
JRWP: Temos que tomar cuidado com as premissas. Em camadas mais pobres da população você 
pode encontrar uma consciência enorme de marcas, por exemplo, em sabões em pó. Como esse 
tipo de consumidor tem uma experiência de primeira mão do uso do produto ele está muito mais 
ligado à questão da qualidade e da marca. Ele também está lidando com uma pequena diferença 
de preço absoluto. Entre um sabão em pó que custa R$4 e outro que custe R$6 há uma diferença 
pequena se comparada à diferença de preços entre os eletrodomésticos e automóveis, onde de 
fato há uma segmentação econômica.  
 
Mas acho que existe outro aspecto sobre o mercado brasileiro, que é a estabilidade monetária 
alcançada nos últimos anos. De fato a quantidade de certos tipos de produtos cresceram e as 
empresas precisam analisar isso com muito cuidado. Esse mercado de volume, que responde às 
promoções, é um mercado importante e pode trazer resultados para quem trabalhar direito. Na 
área de produtos alimentares, por exemplo, a Nestlé consegue até hoje ter um alto retorno no 
Leite Moça, que é um produto já retirado do mercado em vários países.  
 
TTT: Estes dias estivemos discutindo no grupo sobre o modelo de negócios das Casas Bahia. 
Alguns componentes acharam que ele é anti-ético, outros entenderam que era muito bom por 
atender as necessidades dos consumidores. E você, o que acha?  
 
JRWP: A estratégia praticada pelas Casas Bahia não é nenhum pouco diferente da estratégia que 
levou a Editora Abril ao primeiro lugar entre as nossas empresas de edição. O produto que trouxe 
a receita fundamental para a companhia foram os fascículos, aquele cadernos semanais que 
compunham algum livro ou enciclopédia.  
 
É claro que as Casas Bahia funcionam sobre um dos conceitos mais antigos do Marketing, que é 
entender o quanto um consumidor tem disponível num mês. Esse tipo de consumidor não dispõe 
de R$2.000 de uma vez para comprar um bem. mas dispõe de R$50 ou R$100 mensais.  
 
Eu sempre defendi o Marketing como sendo uma prática democrática. Nada impede que outra 
empresa use o mesmo modelo de negócios das Casas Bahia e use um juros mais baixo para fazer 
as suas prestações. Então não condeno a priori como pouco etico o comportamento das empresas 
no exercicio da livre concorrência. Depende de que outras opções o mercado oferece.  
 
TTT: Para encerrar, no seu site está escrito que você também presta serviços de coaching como 
consultoria. É interessante saber que um profissional com tanta experiência em marketing está se 
dispondo a orientar jovens executivos que estão entrando nesta área agora. Você pode comentar 
um pouco sobre esta especialidade?  
 
JRWP: O coaching é o acompanhamento individual da carreira de um executivo. É um trabalho 
interessante de orientação, que visa tornar mais rapida a ascenção de um profissional. Não é 
muito diferente do que faz um técnico de futebol. Sabemos que um craque nato sempre jogará 
bem, mas um bom técnico vai ajudá-lo a ser ainda melhor.  
 
Contato: jrwp@espm.br 
 
Site: www.jrwp.com.br 
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