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Conferência da ANA expõe as incertezas dos profissionais de marketing diante da revolução digital
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A 95a conferência anual Mas-
ters of Marketing, promovida
há duas semanas em Phoenix,
Arizona, pela Association of
National Advertisers (ANA), foi
um sucesso de público. Segundo
Bob Liodice, presidente-CEO da
entidade, houve um "salto dra-
mático" do número de represen-
tantes de empresas anunciantes,
consultorias, mídias e agências
especializadas inscritos neste
ano comparado ao registrado em
2002 — 900 participantes (400
membros da ANA) contra apenas
270 em 2002 (55 membros) —, o
que, em sua opinião, refletiu não
só um "formato mais relevante"
do evento, mas também a "sede
de informação" e as incertezas
generalizadas das companhias
anunciantes quanto aos rumos
futuros de suas estratégias de
marketing.

Centrado oficialmente nos
temas Construção de Marca e
Marketing Accountability (leia-
se ROÍ), o encontro reuniu o
alto escalão de empresas de
diferentes setores, como Procter
& Gamble, Motorola, Johnson &
Johnson, Pfizer, Wal-Mart, ABC
Television Network, ESPN, Ernst
& Young, Verizon, Google e R/GA
Interactive e Initiative (agências
do Interpublic Group).

Jim Stengel, chief marketing
officer da Procter & Gamble e
chairman da ANA, recebeu o
título de Grand Marketer of the
Year da revista Brandweek, que
também homenageou os CMOs
da Nissan, da J.C. Penney e da
Motorola, dentre outros.

MUDANÇAS HISTÓRICAS
Segundo Liodice, os temas

foram definidos em consultas
prévias aos próprios executivos.
"Há um alto grau de correlação
entre construção de marca e
marketing accountability. Você
precisa primeiramente situar a
parte da accountability (men-
suração de resultados) para
entender como os programas
de branding estão funcionando",
disse o presidente da entidade.

Para observadores como
Scott Donaton, editor da revista
Advertising Age, o foco real e
as preocupações da Masters of
Marketing podem ser resumidos
em uma única palavra: mudança.
"Tanto durante as atividades
formais do encontro como nas
miríades de discussões casuais
que acontecem nos corredores,
salões e piscinas do Arizona Bilt-
more Resort & Spa, a conversa
é alimentada pela convicção

Bob Liodice, presidente-CEO da ANA: salto no número de inscrições para o evento

Grand Marketer of the Year: o escolhido foi Jim Stengel, CMO da P&G e chairman da ANA

coletiva de que a indústria está
passando por profundas trans-
formações históricas. Com a
morte ou a evolução imprevisível
do modelo tradicional do marke-
ting de massa, os anunciantes
precisam orquestrar um número
vertiginoso de estratégias para
mover suas marcas. Eles não
podem confiar tudo a uma única
agência de propaganda, e ne-
nhuma das partes envolvidas em
qualquer ação de construção de
marca pode ter absoluta certeza
de como o mercado ou a mídia
vão estar daqui a seis meses",
avaliou Donaton.

PODER DE CONTROLE
Na opinião dos profissionais

de branding, a raiz das mudanças
está na popularização de tecno-
logias que entregaram aos con-
sumidores um controle jamais
visto na história da mídia. Para
Nancy Smith, vice-presidente
de mídia global e marketing de
patrocínio da American Express,
o grande desafio dessa dinâmica
é descobrir novas formas de
comunicação. "O problema das
empresas não é a necessidade de
fazer reajustes ou de refocalizar
os programas de comunicações
de marketing, mas sim a neces-
sidade de reinventar totalmente
esses programas", disse a execu-
tiva para Donaton, enfatizando

que nunca participara de uma
reunião com tal número de
altos executivos de marketing
"abertamente à procura de
informação e instruções" sobre
as mudanças dos mercados de
mídia e marketing.

O participante de um painel
sobre marketing accountabi-
lity, Peter Sealey (ex-CMO da
Coca-Cola e atual CEO da Los
Altos Group Inc.), comparou as
transformações a um maremoto:
"A publicidade está se tornando
digital, pessoal e controlável.
Essas três tendências são como
uma tsunami varrendo nosso
modelo histórico".

O presidente de marketing
global da Time Warner, John
Partilla, acrescenta que as tec-
nologias digitais e o VOD (video
on demand) "reenquadraram"
todo o negócio da mídia. "Os
grandes anunciantes agora estão
dizendo 'podemos cortar tanto
de custos, comprar tanto de
mídia, procurar novos métodos
de incrementar as eficiências no
relacionamento de mídia', mas
o que nós queremos, em última
instância, é um crescimento
top de linha. E o único jeito de
conseguir isso é sermos muito
mais inovadores nos ativos de
mídia. Os anunciantes querem
mais alternativas criativas para
alcançar os consumidores."

Bob Greenberg, CEO e diretor de criação da R/GA: o futuro está nas butiques

embora de forma velada. "No
momento em que enfrentamos
as incertezas de um futuro sus-
tentado por publicidade, é hora
de perguntarmos a nós mesmos
como podemos embarcar na
onda e dar aos consumidores ra-
zões renovadas para considerar
nossas marcas. Será que vamos
ter de pagar acima do preço para
colocar produto em um novo rea-
lity show? Será que vamos pre-
cisar de mais uma agência para
criar outro tipo de campanha?",
questionou a executiva.

Robert Greenberg, CEO e
diretor de criação da agência
interativa R/GA, reconhece que
o velho modelo de agências está
sendo "corroído" e aos poucos
substituído pelo das pequenas
e empreendedoras agências.
Esmagadas nos últimos 20 anos
pela onda da consolidação dos
gigantescos conglomerados, as
butiques agora voltam à cena
com poder renovado, justamente
por serem pequenas e ágeis.

"O negócio está sendo desa-
fiado de todos os lados que eu
olho. Acho muito difícil para uma
grande agência, como Ogilvy
ou JWT, continuar sendo uma
one-stop shop. Esse modelo
tradicional está sendo lentamen-
te erodido por todos os outros
modelos emergentes. No geren-
ciado pelo cliente, por exemplo,
o anunciante sai procurando as
menores agências classe A para
um serviço específico de comu-
nicações de marketing.

Será cada vez mais fácil para
as novas agências criativas, ou
empresas de desenho inédito,
conquistar grandes trabalhos dos
anunciantes. Mesmo a vantagem
dos múltiplos escritórios está
desaparecendo porque haverá
um número maior de pequenas
butiques fazendo localização,
tradução e implementação por
muito menos dinheiro", prevê
Greenberg.

NO BULLSHIT
Joe Tripodi, CMO da segu-

radora Allstate Insurance, in-
centivou os outros profissionais
de marketing a serem "mais
firmes" com suas diretorias.
"Não podemos, como disciplina
de marketing, como função séria
das corporações, continuar ofe-
recendo um monte de 'bullshit'
à cúpula administrativa e achar
que assim estamos construindo
credibilidade.

Vemos gente de marketing se
afobando para medir tudo, em
vez de focalizar o processo meio
indefinível de inventar novos mé-
todos eficazes de comunicação.
Estamos em uma época de mu-
danças sem precedentes. É hora
de experimentar, de assumir ris-
cos e de acelerar a transforma-
ção do processo mercadológico",
alertou o executivo.

BUTIQUES
Uma das palestras mais elo-

qüentes, segundo Donaton, foi a
de Jerri DeVard, vice-presidente
sênior de gestão de marca e co-
municações de marketing da tele
hi-tech Verizon, que defendeu a
tese de que "o futuro pertence às
marcas mais aptas a viajar para
onde quer que o consumidor vá".
DeVard foi, ao mesmo tempo,
quem expressou as críticas mais
duras à indústria publicitária,
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