
Profissionais renomados nas áreas de marketing e propaganda
apresentam abordagem contemporânea sobre as marcas
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A marca, um dos principais ati-

vos para uma empresa, foi tema

de seminário nacional realizado

pela Universo Qualidade, no dia

1 7 de maio, no teatro do hotel

Renaissance, de São Paulo. Como

palestrantes, participaram do ciclo

de discussões com as cerca de

500 pessoas da platéia os concei-

tuados profissionais José Roberto

Whitaker Penteado, membro da

diretoria da Escola Superior de

Propaganda e Marketing (ESPM),

Luis Grottera, CEO e presidente

da agência TBWA/BR, e Walter

Zagari, superintendente-geral da

Rede Record.

Conduzido pela mediado-

ra Marlene Ortega, que já tem

larga experiência nessa função

em seminários desenvolvidos por

essa entidade sem fins lucrati-

vos, fundada há dez anos, o

evento possibilitou aos presentes

uma releitura histórica, teórica e

aplicada do que vem a ser uma

marca. De acordo com o pros-

pecto preparado para a ocasião,

esse é "um assunto inesgotável.

Impossível vendar os olhos e

acreditar que o seu produto será

perene sem uma marca forte e

consolidada. Ela brinca com a

emoção, desperta o desejo e faz,

do inconsciente do consumidor,

moradia."

O professor Whitaker Penteado,

colunista da Marketing, foi o pri-

meiro a expor suas considerações

sobre o assunto: "Venham comi-

go fazer um tour pela história do

marketing", convidou o pales-

trante. Começou lembrando que

até mesmo os homens pré-histó-

ricos, que viviam nas cavernas,

deixavam registradas marcas nas

paredes. Passou por vários perí-

odos que evidenciam a impor-

tância de se investir na constru-

ção de marcas fortes, descoberta

há muito tempo pelas empresas.

Apresentou alguns conceitos exis-

tente e finalizou dizendo que "a

marca é complexa e intangível.

Faz o produto idêntico a tantos

outros ser único."

Na seqüência, subiu ao palco

Grottera. O publicitário procu-

rou enfatizar com destaque a

importância do uso da criativi-

dade. "Não adianta gastar rios

de dinheiro sem inovar. Entre

convencer pela insistência e con-
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quistar pela criatividade, é preferível ficar com a segun-

da opção", disse. Para exemplificar seu pensamento,
apresentou alguns casos de sucesso na comunicação
de marcas famosas, todas elas atendidas pela agência
TBWA. "Aqui vemos que é preciso analisar o passado,
mas fundamentalmente o futuro. Ter a disposição para
mudar o seu negócio a todo tempo, mesmo quando seu
time está ganhando."

Walter Zagari, que há quase quatro anos saiu do SBT
para reconstruir a imagem da concorrente Record,
fechou a tarde de palestras com uma apresentação bas-
tante humorada. "O Sílvio (Santos) vivia dizendo que a
Record chegaria ao segundo lugar em cinco anos. Como
ele era um cara visionário, resolvi pular logo nesse cava-
lo", brincou. Rara trilhar o caminho da liderança, que

pretende atingir até o fim desta década, o executivo teve
de preparar um plano, segundo ele, de desconstrução
do modelo antigo para a fundação de uma nova rede.
"Estamos fazendo uma nova TV e não simplesmente
copiando a Globo. Copiar pode, mas é essencial apri-
morar o que já é bom."
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