
Gênio para alguns, performátíco para outros, polêmico para todos. Georges Chetochine

com certeza não se enquadra nos escaninhos tradicionais dos consultores, autores e

palestrantes de marketing e comunicação. Tem idéias muito próprias, um senso de

observação extraordinário, uma cultura sólida e, para desespero de muitos dirigentes de

empresas, nenhum freio em sua língua ferina, com a qual pode "desmontar" um plano

de marketing ou uma campanha publicitária com uma simples frase. Consultor de

grandes empresas e do presidente francês Jacques Chirac, Chetochine fundou em 1967
sua própria empresa (www.chetochine.com), que tem sede em Paris e filiais em diversos

países, inclusive no Brasil. Ex-professor por 14 anos da Sorbonne, fundou em 1983 o
Instituto Internacional de Marketing, Comunicação e Distribuição, base de sua inten-

sa atividade como palestrante e autor, com seis livros publicados em diversas línguas.

Em português, seus títulos mais recentes são O Blues do Consumidor e Buzz

Marketing — Sua Marca na Boca do Cliente, ambos do selo FT Prentice Hall, da

Pearson Education. O próximo lançamento discutirá "por que o marketing de Kotler

não funciona mais". No Brasil, o livro irá se referir ao "marketing tradicional", pois sua

editora ê a mesma de Kotler (que continua sendo o autor de marketing mais vendido no

País). Em visita recente a São Paulo, onde participou de uma semana universitária pro-

movida pela própria Pearson, Chetochine concedeu entrevistas distintas e exclusivas à

TV Portal, disponível no www.portaldapropaganda.com (para ir direto ao assunto,

digite o código chetochine0706 na BUSCA), e à About, cujos principais trechos publi-

camos a seguir, explorando algumas de suas mais recentes reflexões.
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Das teses e práticas do passado

sobre marketing e comunicação, quais

continuam válidas? O que há de novo e

já está redondo e o que ainda se encon-

tra em evolução?

É difícil dar
uma resposta simples. Das técnicas e
ferramentas do passado, depende de

qual tipo de produto e mercado se esti-
ver tratando. No caso de uma marca
nova, do lançamento de algo, os clás-
sicos 4Ps funcionam muito bem. A teo-

ria básica de Harvard e de outras esco-
las americanas do "pull", de gerar
desejo junto aos consumidores por
meio da propaganda, tem sentido para

algumas marcas. Mas isso acontece
cada vez menos, pois é necessário utili-
zar o "push", ou seja, as ações de cará-
ter promocional, em função de fatores
diversos, como a comoditização dos

produtos e o aumento da força da distri-
buição. Razão pela qual o chamado

"bellow the line" tem ganhado força e
a venda de mais produtos no PDV,

independentemente de marca, acaba
sendo uma das principais atividades do
marketing contemporâneo.

Hoje, o esforço na cadeia de valor de
venda é completamente diferente. Antes,
a marca gerava "pull" pela propaganda,
o varejo comprava e ambos usavam o
"push" para limpar a prateleira. Esta

lógica necessariamente não se aplica

mais a muitos casos, pois ela está sub-
vertida pela batalha de muitos produtos
por espaços limitados nas gôndolas do
PDV. Um espaço valioso que tem de ser
pago de alguma forma.

Não existe dinheiro para tudo o que
teria de ser feito. Para o "pull" e o
"push", o "above" e o "bellow". Por isso,
todas as grandes empresas tentam fór-
mulas alternativas. Coisas como trans-

formar consumidores em evangelistas,

que se confundem com o que se con-
vencionou denominar de "marketing vi-

ral". Mas isso não acontece assim fácil.
Para que o consumidor seja evange-

lista de uma marca, é preciso existir

duas condições: uma causa para lutar e
uma idéia-vírus de características

miméticas. Exemplos disso foram a
minissaia, os carros 4x4, o Mini Cooper
e o Código Da Vinci — casos nos quais
a interferência espontânea dos consu-

midores foi o principal fator de sucesso
mercadológico. São produtos que rece-

beram a força do "meme", que é gerado
pela cultura e pelas circunstâncias.

No Brasil, por exemplo, as pessoas ten-
dem a tirar o paletó para comer à mesa e,
na França, elas colocam o paletó para se
sentar à mesa. É racional? Não, elas

mimetizam a cultura-padrão. Há que se
encontrar, portanto, a idéia mimética,
aquela que gere imitação por parte de
uma cadeia de consumidores, pela com-

binação de cultura e circunstâncias.
Recomendo ler, para entender essa

teoria, o livro The Selfish Gene, de
Richard Dawkins, que já tem 30 anos,
mas explica tudo isso. E também Vírus
of the Mind — The New Science of the

Mene, de Richard Brodie.
Temos que buscar o consumidor-mí-

dia, o consumidor-mensagem. Como?

Dando-lhe a causa, a idéia-vírus mimé-

tica e usando — eventualmente — a
propaganda, não para vender um pro-
duto, mas para justamente difundir essa
causa e essa idéia-vírus.

Como isso funciona em termos

práticos?

Um exemplo é o Prius,
carro híbrido de gasolina e energia elé-
trica da Toyota, que foi lançado sem
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propaganda tradicional, mas por meio
de uma ação para promover o senti-

mento ecológico que reforçava o ânimo
evangelizador dos consumidores que
"descobriam" o Prius e assumiam a
missão de vendê-lo, já que o produto
tem, mais que uma proposta mercado-

lógica, uma posição política: reduzir ao
máximo a poluição e o consumo de

energias não-renováveis.
Outro bom exemplo é o da Meca-

Cola, que não é anunciada, mas tem
uma ótima idéia-vírus, pois doa a verba
de propaganda para a causa palestina.
Grande parte dos muçulmanos acha

isso ótimo, porque assim evitam gerar
lucros para a Coca-Cola, que ajuda a

sustentar o imperialismo americano —
que joga bombas sobre muitos de seus
irmãos de fé.

Temos ainda o caso do BlackBerry,

que praticamente não foi anunciado,
pois apresentou-se com uma causa rele-
vante para os executivos que viajam
muito: liberdade total de estar em comu-
nicação, de ser um executivo nômade,
de viajar leve. Quem fez desse produto

um sucesso foram os próprios consumi-

dores evangelistas e o ato mimético de
ficar lendo e respondendo e-mails o
tempo todo e em qualquer lugar.

E a pesquisa, continua válida?

Aumentou ou diminuiu sua importân-

cia, sua precisão investigatíva e o grau

de previsibilidade que oferece às empre-

sas? Quais tipos de pesquisa estão em
alta e em baixa?

Este é um ponto real-

mente muito importante e sensível.
Algumas das técnicas tradicionais, tipo
entrevistas e discussões em grupo,
ainda podem ser utilizadas com sucesso
em muitos casos. Mas cada vez mais

temos que mudar de paradigma e reali-
zar investigações através da observação
do comportamento real do consumi-

dor, na linha da pesquisa etnográfica.
Analisar a linguagem corporal e as

expressões faciais do consumidor pode
ser muito mais preciso e eloqüente que
pedir sua opinião, que forçá-lo a cair na
armadilha da verbalização de explicar a

naturalidade e complexidade
de seu comportamento.

Esta é uma questão im-
portante. Para começar, fal-
tam escolas que ensinem a
pesquisa de mercado na ex-
tensão e complexidade que

hoje é necessária. Outro fa-

tor negativo é a queda de pre-
ços. Promover discussões em
grupo, por exemplo, é uma
técnica cada vez mais empre-
gada, mais ofertada, realiza-
da por um preço menor e

feita mais rapidamente. Com
isso, há uma grande redução
da sua qualidade —indepen-

dente até de questões mais
filosóficas, sobre a inadequa-
ção do "protocolo" de comu-
nicação entre quem pergun-
ta e quem responde, já que a

linguagem de cada parte não
é exatamente a mesma.

Em nossa empresa, por
exemplo, quando fazemos
uma discussão em grupo,

buscamos desenvolver esse
protocolo e obter não apenas
a resposta formal, mas gravar o som, a
postura corporal e a face de quem res-
ponde — pois assim podemos analisar
sua reação a partir de uma quantidade
maior e mais expressiva de elementos.

O problema é que trabalhar dessa forma
custa mais...

Há também alguns modismos peri-
gosos. Como se fala muito em pesquisa

etnográfica e se sabe que os dirigentes
das grandes empresas estão muito afas-

tados do "mercado", diversas empresas
estão usando o "probing" — um concei-
to emprestado da pesquisa científica e
dos estudos antropológicos —, que é
fazer seus executivos "vivenciarem" as

condições reais de vida das pessoas-tar-
get de seus produtos, como estes (os
produtos) são consumidos e sua perfor-
mance real no campo da batalha mer-
cadológica diária.

Parece uma idéia ótima, mas ela
pode ter um viés terrível em muitos
casos. Na França, uma grande empresa

decidiu que uma vez por semana sua
alta direção deve andar de metrô para
ver como a gente comum se comporta.
Eles são levados por seus motoristas e
seguranças para uma estação de metrô e

partem para um safári mercadológico...
Nesses casos, ainda acho que usar o
bom senso daria mais certo...

Empresas — e profissionais —

têm visão estratégica real? Sabem definir

e planejar com inteligência e implemen-

tar com eficácia? Há diferenças impor-

tantes entre a situação de países, catego-

rias de mercado, tipos de empresa e

formação profissional?

Isso sempre foi um pro-
blema, pois pouca gente entende de

estratégia e é capaz de pensar e executar
alguma coisa realmente relevante. Uma
situação que não está melhorando,
como se pode facilmente constatar...

O que é estratégia? Significa a decisão
do "strategos", a decisão do general.



Aníbal decidiu que, para vencer os roma-

nos, seu exército deveria "dar a volta

pelos Pirineus e os Alpes" e surpreender

o inimigo vindo por um lado que eles

julgavam — com base na lógica — inex-

pugnável. Apesar de ser considerado um

clássico da estratégia militar e de ter obti-

do diversas vitórias, suas forças se exauri-

ram e ele acabou perdendo a guerra.

O general vietnamita Nguyen Giap

liquidou a presença colonial da França

na Indochina em 1954 com uma con-

tra-estratégia ao ousado movimento do

general Henri Navarre, que havia deci-

dido estabelecer uma grande base de

suas tropas "por trás" da linha de defe-

sa da guerrilha nacionalista, no vale de

Dien Bien Phu. Giap decidiu asfixiar

os franceses valendo-se de um cerco

monumental no vale. Para isso, algo

como 250 mil vietcongs levaram meses

fazendo o impossível: "desmontando"

peças de artilharia e levando-as, junto

com a munição, a pé e de bicicleta,

para posições taticamente perfeitas em

torno das forças inimigas. Quando

tudo estava armado, Giap "fechou" o

cerco e impôs uma das mais fragorosas

derrotas militares de toda a história a

uma força extraordinariamente supe-

rior à do lado vencedor. Isso é estraté-

gia. Quantos executivos de empresa

seriam capazes de pensar e executar

uma estratégia como essa?

Temos visto mais estratégias financei-

ras do que de marketing. "Vamos com-

prar essa empresa, vamos vender essa

marca..." Em termos da concorrência

pelo mercado, no entanto, vemos mais

ações táticas que planos estratégicos.

Outro problema importante é que

cada vez menos os executivos conhecem

"le terrain" — o campo de batalha do

mercado. Um fabricante de automóveis

tem que entender não apenas de carros,

mas das pessoas que compram e usam os

carros, da rede de revenda e de serviços,

das estradas, da cultura de cada país e

região, dos estilos estéticos e da moda

presente etc. A Renault, por exemplo,

lançou o VelSatis, um modelo sofistica-

do para combater a BMW e a Mercedes.

O veículo é ótimo, mas as pessoas

comuns — não necessariamente seus

potenciais compradores — olham para o

carro e dizem: "é horroroso!" O resulta-

do? Não se vende. O modelo está morto.

Sou conselheiro do presidente do

Groupe Casino e testemunhei um fato

inusitado, quando uma agência apresen-

tou uma campanha e ele disse: "Não

gosto", o publicitário revidou com um

"Ótimo. Você não vai ao supermercado.

Você não faz suas compras. Você não faz

sua salada. Você não gostou da campa-

nha? Quer dizer que ela pode ser ótima...

porque você não é o nosso target". O pre-

sidente teve o bom senso de concordar e

eu aplaudi a ambos. Porque geralmente

as agências não estão seguras sobre o que

falam e os presidentes de empresas sem-

pre acham que têm razão...

E o executivo de marketing-padrão é

ainda pior, pois ele "pensa" que conhe-

ce o mercado, defende-se de suas inse-

guranças e ignorância por meio da pre-

potência e não está nem aí para as

marcas que administra, pois sua carreira

está acima de tudo... A maioria deles

agora age mais como os "condottieri",

que simplesmente matam para quem

paga melhor...

Quais são seus últimos campos

de interesse, descobertas e teorias?

O mais importante hoje

é saber como funciona o cérebro das

pessoas, saber como elas tomam suas

inúmeras decisões na vida diária. O

campo de estudo mais importante, por-

tanto, é aquele ligado às emoções. Um

homem vê uma mulher e se encanta.

Seu coração pulsa mais forte, seu san-

gue se movimenta, a saliva enche sua

boca, seus neurônios se excitam... O

cérebro registra esses fatos e dá ordens

de ação ao corpo. Isso é emoção. Per-

gunto: que percentual disso acontece

quando alguém assiste a um comercial,

lê um anúncio, vê um cartaz no PDV?

O segundo ponto é a teoria da

"meme". Esse é o caminho do marke-

ting e da comunicação do futuro, como

já falamos.

Do ponto de vista instrumental, saber

como operar o "buzz marketing" é o prin-

cipal desafio de todas as grandes compa-

nhias. Assim como elas devem adquirir

competência em termos de comunicação

holística — ou 360 graus, como se queira.

E saber como executar o CRM.

O mais importante, porém, é gerir a

emoção e o "meme", independente-

mente do uso dos instrumentos mais

modernos ou dos mais tradicionais. Mas
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fico pensando em como um diretor de
marketing seria capaz de apresentar a

seu board e seus acionistas uma "cam-
panha de emoção".

Antes você batia muito na "teo-

ria do medo" e agora fala no conceito de

"frustração do consumidor". Não seria a

mesma coisa, com outro nome?

Há uma diferença im-
portante. No caso da teoria do medo em
relação à marca, a base é a de que o con-

sumidor paga um preço superior porque

tem medo ou sofre uma ansiedade em
relação a uma determinada categoria de
produto. Neste caso, a marca certa tem
o poder de suplantar o medo e de elimi-
nar a ansiedade. Quando se trata da frus-
tração do consumidor, que é um fenô-

meno mais recente, a questão central é a
própria impossibilidade de o satisfazer.

Uma pessoa de mais idade compra um
produto eletrônico qualquer que não fun-

ciona direito. Ela leva à assistência técni-
ca e o jovem atendente diz: "Funciona.
O senhor é que não sabe usar, tinha de

apertar este botão junto com este, como
todo mundo sabe". Frustração!

O executivo chega ao aeroporto com
seu cartão vip da companhia aérea, procu-
ra o balcão especial e dá de cara com uma

fila quase tão grande como a normal. Frus-
tração! Ele vai para a sala de espera imagi-

nando as imagens de calma e tranqüilida-
de que viu na propaganda, mas a encontra
abarrotada, sem lugar para sentar, sem um
copo limpo no bar. Frustração!

Fora essas pequenas frustrações, te-

mos situações ainda mais dramáticas.

Os jovens na Europa, por exemplo, es-
tudam anos e anos e quando pensam

que vão trabalhar na profissão para a
qual se prepararam, descobrem que
não há empregos para a maioria deles.
Frustração! Estamos caminhando para

uma situação-limite em grande núme-
ro de casos.

No campo do marketing, a saída está
na linha de desenvolver produtos e servi-
ços "antifrustração". Um exemplo, ainda

hipotético, seria o de uma empresa que
vende carros velozes para senhores bem-

sucedidos de meia-idade. Muitos não
vão resistir a pisar no acelerador, serão

multados diversas vezes e perderão a car-
teira de motorista. Para reavê-la, serão

obrigados a freqüentar uma auto-escola

e serão vistos com um terrível ar de pie-
dade pelos seus jovens colegas pós-ado-

lescentes e sentir-se-ão verdadeiros "mer-
das". O fabricante desse carro poderia,
entre outras coisas, oferecer gratuita-
mente a matrícula em uma auto-escola
especial, só para gente como ele, onde os

"alunos" gastariam mais tempo bebendo
e falando de champanhe do que "apren-
dendo" a dirigir, coisa que eles sabem

muito bem fazer...
Acredito, então, que o futuro será dos

produtos e serviços antifrustração, pro-
movidos por uma estratégia fundamen-

tada na emoção e no "meme", por meio
de consumidores evangelizadores que
assumirão a causa de disseminar a idéia-
vírus da marca. ©
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