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Um olhar
i

de fora
POR MIRELA TAVARES

P&M Especial - Quais as principais

novidades do mercado promocional pelo

mundo?

Chris Weil - Abertura das restrições

européias em relação à promoção/publi-

cidade para crianças e menores de idade

na programação e nas escolas (devido às

questões ligadas à legislação por conta da

formação da Comunidade Européia); a

tecnologia que continua a impulsionar a

inovação promocional. Os telefones celu-

lares também terão um grande impacto,

uma vez que as operadoras estão bastante

focadas nisso (a introdução e adoção da

tecnologia G3 só vem reforçar isso).Todos

sabemos ainda que os consumidores

americanos agora passam mais tempo

on-line na frente da TV. Se consumidores

são consumidores independentemente

de onde estejam, tente fazer com que essa

tendência se repita em outros mercados

à medida que a penetração da internet

aumenta.

P&M Especial - E as principais

tendências?

CW - A força contínua dos varejistas,

ou "megavarejistas" que agora estão

se tornando marcas globais, e con-



tinuará a exercer poder sobre como os
consumidores são comunicados até o
ponto-de-venda e a compra.

P&M Especial - O que se pode espe-
rar em termos de promoção em relação
à compra da Reebok pela Adidas, ao
mesmo tempo em que a Adidas passa a
ganhar mais força frente à Nike?

CW - Do ponto de vista do marketing,
o timing é um pouco estranho, uma vez
que a empresa está trabalhando para
alavancar o maior evento de sua história
com a Copa do Mundo no próximo ano.
Há também a questão das marcas, que
não poderiam ser mais diferentes: Adidas,
pautada na tradição e em nenhum risco,
e Reebok, totalmente oposta. Entretanto,
pode ser interessante usar Reebok co-
mo um caminho para a Adidas oferecer
produtos que não batam de frente com
suas marcas principais. Por exemplo, a
Adidas equipara-se à Nike em termos
de performance, e a Reebok se torna a
marca urbana, fora do campo e das qua-
dras, que todos devem ter. De um ponto
de vista comercial, vejamos a última vez
que uma empresa alemã adquiriu uma
empresa americana (DaimlerChrysler).
Foi um verdadeiro fracasso! Eu também
me lembro da Adidas ter assumido a
Salomon poucos anos atrás. Um absoluto
desastre. Será que podem fazer isso com
um grande rival que tem uma cultura
totalmente diferente?

P&M Especial - Qual a sua opinião
sobre associações promocionais, como
a que a rede de café Starbucks fez nos
Estados Unidos lançando um selo de
disco com sua marca'

CW - É uma extensão magnífica
da personalidade da marca e de
seu entendimento de quem é seu
consumidor. Quando a Starbucks
apresenta um álbum, suas lojas
freqüentemente respondem por

20% a 30% das suas vendas sema-
nais e, às vezes, até 50%. O Grupo
EMI diz que quando a Starbucks
distribui um de seus lançamentos,
este está consistentemente presen-
te nas quatro redes top de varejo;
isso vem mostrar que eles estão no
caminho certo.

P&M Especial - Dentre os segmentos
do marketing promocional, um dos que
mais crescem no Brasil é o de incentivo.
O mesmo acontece em países mais desen-
volvidos nessa área?

CW - No Reino Unido, por exemplo,
há ainda uma grande preferência por

descontos e promoções de produtos.
Dessa maneira, incentivos ainda são
um grande caminho para provar a
nossa base de clientes, gerar experi-
mentação e compras.

P&M Especial - Qual a importância do
uso da internet em ações promocionais?

CW - Posso dizer que a internet está se
tornando um recurso para as marcas ob-
terem informações sobre seus consumi-
dores, especialmente aqueles que optam
pela marca por meio da web, juntando-se
à comunidade, o que é um grande futuro.
Quem hoje faz isso bem são as empresas
de tabaco e de bebidas alcoólicas. Esse
aprendizado pode nortear a presença das
marcas na internet

P&M Especial - Qual a sua opinião
sobre os que afirmam que as verbas de
publicidade vão migrar para promoção
e eventos?

CW - O CEO de uma agência de
publicidade pode confirmar essa mu-
dança, o que não vem a ser nenhuma
surpresa. Os consumidores estão mais
difíceis de se atingir. Isso nos dá a chance
de sermos mais criativos na nossa busca
pelo caminho que profundamente nos
conecte a nossos consumidores.

P&M Especial - De que forma as
agências de publicidade e as agências de
promoção devem trabalhar em busca de
resultados mais eficazes para o cliente?

CW - Somente uma solução verda-
deiramente integrada vai criar a plata-
forma de comunicação necessária.
Como exemplo, posso citar a parceria
McCann e Momentum.

P&M Especial - O que se pode dizer
sobre a qualidade das ações de promoção
e eventos no Brasil, comparando com os
Estados Unidos?

CW - O Brasil é a casa de agências de
marketing bem estabelecidas e sofisti-
cadas. Em conseqüência disso, o que
temos é um alto padrão de criatividade,
evidente através do mix criativo. Como
nos Estados Unidos, anúncios via TV
desempenham um papel importante
na promoção de bens de consumo e
alimentos, levando os consumidores ao
varejo para experimentar e comprar es-
sas marcas. Outro segmento que tam-
bém é consistente no Brasil, Estados
Unidos, Alemanha e outros é o mar-
keting promocional, que está em cons-
tante evolução; novas técnicas, regras e
programas são desenvolvidos quase que
diariamente. Do que eu tenho visto, o
calibre do marketing profissional no
Brasil é mais do que suficiente para im-
pulsionar a indústria para a frente.

Fonte: Propaganda & Marketing Especial, a. 10, n. 138, p. 4-5, ago. 2005.




