
"As oportunidades

não-tradicionais

desafiam de forma

crescente os

anunciantes a reverem

a articulação de suas

comunicação

de marketing"

Bemhard Glock, gerente global de comunicação e mídia da Procter & Gamble, assumiu, em

18 de maio último, a presidência da Federação Mundial de Anunciantes (WFA). A entidade

congrega 55 associações de anunciantes de cinco continentes, que reúnem empresas responsáveis

por mais de 700 bilhões de dólares de investimentos em comunicação de marketing anualmente.

Adicionalmente, a entidade tem como associado direto um grupo de 40 anunciantes globais, que

formam o IWG - - grupo de trabalho transnacional organizado para defender interesses comuns

e compartilhar suas melhores práticas na gestão das principais verbas mundiais. Glock está li-

gado à WFA há quase dez anos, tendo participado ativamente do IWG e presidido o Comitê de

Mídia da entidade antes de se tomar seu vice-presidente, na gestão passada. Atualmente, ele

responde pelas compras de mídia do maior anunciante do mundo e definiu cinco objetivos para

seu mandato de dois anos: aumentar a consciência e ação de responsabilidade social como fator

essencial para obter sucesso sólido e contínuo no mercado; diminuir a distância entre as áreas

de marketing e relações corporativas das empresas; desenvolver todas as formas de procurement

(sistema de aquisições) para marketing e comunicação; estabelecer processos de pesquisa

capazes de compreender e mensurar o conjunto dos hábitos de mídia dos consumidores; e levar

a ação da WFA para além dos limites da propaganda clássica.

Nesta entrevista, Glock detalha sua plataforma e enfatiza que todas essas mudanças têm

origem na transformação da sociedade e dos consumidores, razão pela qual o marketing não

pode mais se limitar apenas a entender os consumidores da empresa.
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ABOUT — Quais são os maiores proble-

mas que precisam ser enfrentados atual-

mente pelas empresas anunciantes e a

atividade de comunicação?

BERNHARD GLOCK - Não são poucos os

desafios que se apresentam aos clientes

no presente. Definitivamente não vive-

mos mais a era do "business as usual",

agora tudo é muito diversificado. Temos

de aceitar que as coisas estão se transfor-

mando e as sensibilidades atuais são

bem diferentes daquelas do passado.

Isto provoca um impacto direto e pro-

fundo sobre como o marketing a

mais visível atividade das corporações

é percebido. Se os anunciantes não

se adaptarem com sabedoria e velocida-

de a este ambiente em mutação, eles

serão irrelevantes para seus consumido-

res ou, ainda pior, serão vistos como

seus antagonistas.

Os clientes enfrentam também a ne-

cessidade urgente de repensar as manei-

ras pelas quais eles se comunicam com

seus consumidores. Simplesmente au-

mentar o número de GRPs das campa-

nhas, na esperança de que suas mensa-

gens falarão mais "alto" que o barulho

que as envolvem, não será uma opção

viável por muito tempo. Tanto para o

consumidor, que cada vez mais está em

posição de evitar o contato com a

comunicação de marketing com a

ajuda da tecnologia, como para os pre-

sidentes e diretores financeiros que

estão perguntando, de forma crescente,

o que os dólares aplicados em marke-

ting estão fazendo pelos seus negócios.

A sociedade está se transformando e

o consumidor também, com as novas

tecnologias alterando de forma dramáti-

ca o modo pelo qual as pessoas conso-

mem a mídia. E os clientes têm de estar

conscientes, com muita precisão, do

que essas mudanças significam de

maneira a continuarem relevantes para

a vida de seus consumidores.

ABOUT • • Você tem dito que as empresas

têm de alinhar a agenda do marketing

com a agenda das áreas de relações cor-

porativas, finanças, vendas, operação e,

por último, mas não menos importante,

com a agenda dos presidentes...

GLOCK - - Exatamente. Não é mais ade-

quado, para qualquer empresa, operar

em células que não intcrajam de forma

sinérgica entre si - obviamente devido

ao que está acontecendo no ambiente

no qual elas operam.

Para ser direto, as empresas precisam

atuar muito melhor em termos de inte-

grar a dimensão pública - sua respon-

sabilidade social - a seu pensamento e

abordagem de marketing. Se você só

pensar em participação de mercado,

provavelmente estará colocando em

risco seu ativo mais valioso, que é a sua

marca. Temos muitos exemplos que

demonstram que estratégias de marke-

ting socialmente insensíveis acabam

sendo contraproducentes.

Entender o consumidor não é mais

suficiente. Entender a sociedade como

um todo e o ambiente no qual o consu-

midor vive é cada vez mais um elemen-

to essencial da equação do marketing.

Hoje, é unia competência indispensável

ter a capacidade de perceber para onde

as tendências de consumo estão se diri-

gindo, de modo a orientar adequada-

mente as estratégias de marketing que

devem ser adotadas.

Gostaria de pontuar que a maioria

dos executivos de marketing tem uma

necessidade urgente de perceber que

entender e gerenciar as sensibilidades

sociais não é mais uma tarefa que possa



fiear apenas com os profissionais de

relações corporativas da empresa. Cada

vez mais os gestores de marketing têm

de estar comprometidos com esse gêne-

ro de atividade. Quem não enfrentar

esse desafio neste momento está conde-

nado a gastar mais tempo c recursos

muito mais significativos para defender

suas atividades no futuro.

Obviamente, tudo isso começa com

o presidente. Todo o processo fica

muito mais fácil quando o líder da

empresa consegue enxergar o panora-

ma completo e providencia para que

toda a organização esteja imbuída dessa

visão estratégica c forma de abordagem.

ABOUT •- Como você vê o desafio da men-

surabilidade do marketing e da comuni-

cação para os próximos tempos?

GLDCK — Penso que este é o principal

desafio para o executivo de marketing

nos dias de hoje. O conceito de niensu-

rabilidade de marketing não é novo

pois clc sempre existiu como uma parte

essencial da gestão clc marketing - ,

mas é certo que ele ganhou relevância

bem maior diante da fragmentação da

mídia e das transformações jamais vistas

na maneira de os consumidores intera-

girem com as novas mídias.

A WFA está na linha de frente da

advocacia de mudança da consciência

sobre a mensurabilidade e na busca de

soluções para esse desafio. Nós prepara-

mos um documento com recomenda-

ções de melhores práticas para a mensu-

ração do consumo de mídia holística e

centrada no consumidor. Pela primeira

vez, definimos um critério para desen-

volver os mecanismos de mcnsuração

de audiência sob o prisma do consumi-

dor. Preparamos o terreno a fim de que

possa existir uma "moeda corrente" para

entender c avaliar o comportamento do

consumidor que está por trás de sua

mera demografia. Porque apenas enten-

dendo o comportamento do consumi-

dor nós poderemos saber quais são as

informações que devemos lhe enviar

em um momento oportuno.

Projetos para enfrentar essa questão

da mensuração sob o prisma do consu-

midor estão sendo tocados na Europa e

Estados Unidos, como é o caso do

Apollo ou do Touchpoints. E certo que

não atingiremos esse grau de com-

preensão dos consumidores do dia para

a noite. Mas o fato de conscientizarmos

os executivos de marketing e esclarc

mos sua visão sobre isso levará a novas

iniciativas, que terminarão por transfor-

mar a maneira pela qual se avalia o

comportamento do consumidor.

"Entender o consumidor

não é mais suficiente.

Entender a sociedade como

um todo e o ambiente no

qual o consumidor vive é

cada vez mais um elemento

essencial da equação

do marketing"

ABOUT - Existe a necessidade de os

anunciantes desenvolverem suas compe-

tências gerais e expertise para além da

propaganda e das mídias clássicas?

GLOCK • • Os pontos de contato com os

consumidores estão se diversificando rapi-

damente. Com as novas mídias, os execu-

tivos de marketing rapidamente tem que

aprender a dominar diferentes meios para

estabelecer conexão com os consumido-

res, como marketing viral, boca-a-boca,

ponto-de-venda etc. As oportunidades

não-tradicionais desafiam de forma cres-

cente os anunciantes a reverem a articula-

ção de suas estratégias de comunicação de

marketing. Nesse sentido, profissionais e

empresas têm de fazer experiências para

gradualmente compreender e adquirir

capacidade de utilizar esses novos canais

de comunicação.

Esta é a razão pela qual a WFA - - e

a ABA, no Brasil deve assumir a im-

portante missão de compartilhar conhe-

cimento e promover as melhores práti-

cas, de forma a permitir que suas

associadas reduzam seu processo de

experimentação e erro.

\lém disso, como eu mencionei,

existe a dimensão pública: os executivos

de marketing têm de estar em contato

tão próximo com a sociedade como bus-

cam estar com seus consumidores. As

empresas têm que desenvolver seu

senso de percepção social para que seu

marketing possa ser realmente efetivo e

elas mantenham a confiança dos consu-

midores e da sociedade. Como isso não

tem ocorrido com a abrangência ade-

quada, gerou-se o preocupante fato da

constante redução da confiança dos

consumidores na propaganda.

ABOUT • - Fale um pouco sohre o desafio

de desenvolver melhores práticas na área

de procurement em marketing.

- Nós, os anunciantes transnacio-

nais, estamos passando por uma impor-

tante mudança no modo pelo qual o pro-

curement em marketing é gerido e

realizado. Os departamentos de compra

estão se movimentando em direção ao

campo da comunicação de marketing e

estão nos obrigando a reavaliar estruturas

e processos tradicionalmente aceitos.

Não há dúvida de que, adequadamen-

te empregada, a expertise de procurement

pode maximizar a eficácia da aplicação

dos investimentos em comunicação. Mas

como esse é um fenômeno relativamente

novo, ainda há muita experimentação e

erro. Para evoluir, a utilização de procure-

ment em marketing requer muita coope-

ração, mútuo entendimento e atitude

criativa por parte dos profissionais de

marketing, de compras e cias agências.

Mas, considerando que as relações

triangulares não são fáceis, é evidente

que não existe um modelo único, e ca-

da situação específica demanda uma

solução própria.

Dois anos atrás, a WFA criou o Compag

Grupo Global de Procurement em

Comunicação para atuar nessa nova tri-

lha e procurar identificar abordagens

inteligentes e de futuro. Na prática,

temos constatado que o trabalho desse

grupo voluntário tem sido bastante bené-

fico para que os especialistas em procure-

ment melhorem sua performance e

aumentem o valor de sua atuação para

suas empresas. ©
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