
O advento do vídeo, do
controle remoto, da
telefonia móvel, dos

computadores e da Internet
mudaram para sempre a dinâ-
mica da típica família senta-
da diante da TV. Mas era só o
começo. Em pouco tempo as
ações de comunicação de di-
versas empresas começaram a
ser definidas com base nestas
diferentes tecnologias e, nor-
malmente, aplicadas em locais
distintos. Desta forma, novas
técnicas de marketing foram

surgindo para atender aos an-
seios dos pequenos e grandes
empresários que pretendiam
vender seu peixe, mas estavam
perdidos num mar revolto de
novos conceitos.

Já no fim do século XX, estes
empresários ao lado de seus
profissionais de marketing es-
tavam em busca do consumi-



HOJE, OS
CONSUMIDORES

DEFINEM AS MARCAS
ESCOLHENDO COMO QUEREM
INTERPRETÁ-LAS. EM OUTRAS
PALAVRAS, O CONTROLE DAS
MARCAS PASSOU DOS SEUS
PROPRIETÁRIOS PARA OS
CONSUMIDORES"
MARK AUSTIN E JIM AITCHISON,
AUTORES DO LIVRO "TEM ALGUÉM AÍ?"

dor de forma desesperada e audaciosa. O re-
sultado foi o encontro de homens e mulheres
cada vez mais poderosos e atentos à explora-
ção comercial por parte das empresas. Por is-
so, a estratégia de comunicação do empreen-
dedor moderno deve ter uma outra dinâmica,
que leve em conta uma nova forma de relacio-
namento entre consumidores e marcas.

Essas e outras revelações são feitas no li-
vro "Tem alguém aí? - As comunicações no
século XXI" (Editora Nobel) escrito a quatro
mãos pelos especialistas Mark Austin e Jim
Aitchison. A obra trata pontualmente de co-
mo o crescimento de uma marca pode ser al-
cançado através da compreensão do papel do
novo consumidor. Nesta reportagem, o leitor
terá contato com as principais idéias promo-
vidas pela obra e a reflexão de especialistas
brasileiros sobre os novos aspectos do marke-
ting moderno.



Considerado o alto sacerdo-
te do marketing na Ásia, Mark
Austin é um especialista na
construção de marcas. Os ta-
lentos de Austin foram desen-
volvidos ao longo de 20 anos de
trabalho e pesquisas. Seu par-
ceiro, Jim Aitchison, também
trabalhou por décadas como
diretor de criação de grandes
agências de publicidade asiá-
ticas. A experiência de ambos
trouxe à tona uma realidade
complexa em torno de inves-
timentos em comunicação por
parte de empresários de todo o
mundo.

O livro dos especialistas apon-
ta que os consumidores pas-
saram a se conscientizar cada
vez mais do seu valor para os
proprietários das marcas. E co-
meçaram a se engajar em uma
atividade até então surpreen-
dentemente rara. Quando não
estavam satisfeitos, começa-
ram a reclamar, a pedir seu di-
nheiro de volta e a contar tudo
à família e aos amigos. "Eles
compreenderam que pode-
riam escolher e que havia alter-
nativas, assim começaram a se
preparar para reavaliar sua fi-
delidade às marcas", destacam
os autores.

Para eles, no passado os em-
presários criavam mensagens
que definiam suas marcas para
os consumidores. Agora, o mer-
cado entrou em um admirável
mundo novo. O poder mudou
de mãos. "Hoje, os consumi-

dores definem as marcas es-
colhendo como querem inter-
pretá-las. Em outras palavras,
o controle das marcas passou
dos proprietários para os con-
sumidores", esclarecem.

Mark Austin e Jim Aitchison
deixam claro em seu livro que
os consumidores de hoje são
mais educados, mais confiantes
e mais difíceis de influenciar
do que nunca. "Eles sabem co-
mo funciona a propaganda e

Palavra ou signo indicador
da origem, do fabricante, do
comerciante de um produto,
ou responsável por um serviço.

Mídia
Forma adaptada de "media",

que significa meio de comuni-
cação, em latim e inglês. É um
termo utilizado para desig-
nar os veículos de comunica-
ção, assim como uma técnica
que indica os melhores meios,
veículos, volumes, formatos e
posições para veicular as men-
sagens publicitárias.

Fonte: Manual Básico de Mídia - GPP



podem decodificá-la. Eles sa-
bem quando estão sendo tra-
tados com condescendência.
E simplesmente não estão pre-
parados para tolerar falsas ale-
gações", evidenciam.

Especialista em comporta-
mento do consumidor na área
de marketing, com especiali-
zação em varejo, Adriana Leo-
cádio ressalta que para sobre-

ATÉ MESMO PETER
DRUCKER, O FAMOSO PAI DA

ADMINISTRAÇÃO, JÁ HAVIA DITO,
QUANDO, EM OUTRAS PALAVRAS,
AFIRMOU QUE EM MARKETING, OS
PROFISSIONAIS DEVEM RECONHECER
QUE O CONSUMIDOR É O REI"
ADRIANA LEOCÁDIO , ESPECIALISTA EM MARKETING

viver aos tempos modernos,
onde a oferta de produtos e
serviços está cada vez mais acir-
rada, compreender o consumi-
dor é uma necessidade vital,
reconhecida não apenas para
as empresas, mas para toda or-
ganização.

"Até mesmo Peter Drucker, o
famoso pai da administração,
já havia dito, quando, em ou-
tras palavras, afirmou que em
marketing, os profissionais de-
vem reconhecer que 'o consu-

midor é o rei'. Sob este contex-
to, surge uma necessidade cada
vez mais crescente de pesqui-
sar o comportamento do con-
sumidor. Tratar o cliente como
um rei é fundamental", afirma
Adriana. Contudo, muitas ve-
zes esse rei quer discrição, be-
nefícios subliminares nada ex-
plícitos, que caracterizem que
o usuário daquele serviço, pro-
duto ou marca, fez sua escolha
baseado em apelos totalmente
emocionais.

Zapping
A especialista em marke-

ting, Adriana Leocádio, escla-
rece que o comportamento de
consumo pode ser simplifi-
cado como o comportamento
que os consumidores mostram
quando estão procurando,
comprando, usando, avalian-
do e determinando produtos,
serviços e idéias.

Saiba mais sobre pesqui-
sa de mercado na reporta-
gem intitulada "DO QUE É
FEITA UMA AMIZADE" na
Gestão &negócios deste mês.



CAPA MARKETING MODERNO

CONSUMIDOR

Elas não querem
só comida

No cenário descrito por Adri-
ana Leocádio, o Grupo Pão de
Açúcar é um exemplo de em-
presa que estuda detalhada-
mente o universo emocional
de seus consumidores e dese-
nha suas lojas para atender as
necessidades de consumo em
seus diferentes momentos.

A Casa do Cliente, serviço de
atendimento do Grupo Pão de
Açúcar, recebe uma média de
50 mil ligações mensais, boa
parte delas de mulheres inte-
ressadas em informações e su-
gerindo soluções para as redes
de supermercados do Grupo.
Um detalhe interessante apon-
tado em pesquisas realizadas
pela empresa é que nas clas-
ses C e D, o homem (marido
ou companheiro) tem baixa re-
levância na "árvore decisória"'
de consumo.

Na rede CompreBem, por e-
xemplo, a mudança de layout
das lojas, colocando a seção
de perfumaria em local pri-
vilegiado, foi adotada a par-
tir de pesquisas com as donas
de casa. "As clientes exercem
um papel fundamental na ad-
ministração do lar. Como res-
posta a todo esse esforço, elas
buscam no seu supermercado
um local onde possam com-
prar o que precisam e ainda le-
var algum agrado para os filhos
e para ela", afirma a diretora
de marketing do CompreBem,
Alexandra Jakob.

No Pão de Açúcar, o cardápio

da rotisserie das lojas foi suge-
rido pelas clientes da bandeira,
e a rede Extra criou o Cantinho
Feliz, local onde as mães po-
dem deixar os filhos com mo-
nitores que realizam trabalho
de recreação infantil, enquan-
to os pais vão às compras. E
ainda pensando na mulher que
exerce a dupla jornada e preci-
sa facilitar a vida solucionando
todas as suas necessidades de
compra em um único lugar.

Moderninhos
De acordo com os estudos reali-

zados pelo Pão de Açúcar, os con-
sumidores estão mais modernos,
conscientes, antenados nas novi-

dades e adeptos à tecnologia como
veículo de praticidade. Eles valo-
rizam tudo o que possa agilizar

sua vida sem abrir mão da quali-
dade, do respeito à sociedade e ao

meio-ambiente. "O novo consu-
midor quer felicidade e qualidade
de vida traduzida em bem-estar e
tranqüilidade mesmo nas tarefas

rotineiras do dia-a-dia, como ir
ao supermercado. Nossa comu-
nicação deixa claro que esse é o

compromisso do Pão de Açúcar",
avalia a diretora de marketing do

Pão de Açúcar, Heloísa Morei.



CAPA 2 MARKETING MODERNO
CONSUMIDOR

Fragmentação
Se estudar o cotidiano das

diversas facções de consumi-
dores passou a ser algo indis-
cutível para entendê-los bem,
os autores de "Tem alguém aí?"
afirmam que o "marketing de
massa" como era conhecido,
tornou-se menos "de massa" e
muito mais preciso. Por um la-
do, novas tecnologias possibili-
taram aos profissionais de mar-
keting reduzirem a dispersão
e adotarem a segmentação es-
pecífica de marcas, serviços e
produtos. Por outro lado, essas
tecnologias possibilitaram aos
consumidores que dividissem
seu tempo entre uma multidão
de plataformas de informação
e eliminassem as mensagens
de marketing que não lhes in-
teressassem.

"Existem hoje tantas formas
de comunicação e tantas opor-
tunidades para buscar e rece-
ber informações que os consu-

midores estão gastando muito
menos tempo com os canais
convencionais do que no pas-
sado. E quando estão, não os
consomem como antes - seja
em termos da sua atenção ou
da sua atitude em relação àqui-
lo que estão vendo, ouvindo ou
lendo. A tecnologia continua a
conduzir as mudanças na mí-
dia. Estas estão provocando
alterações no comportamen-
to do consumidor", refletem.
Segundo eles, a digitalização de
todos os canais comerciais irá
acelerar essas mudanças, bem
como o fim da mídia de massa
e a ascensão de uma fragmen-
tação cada vez maior.

De acordo com os autores,
hoje o público-alvo faz da mar-
ca seu alvo. E não só isso, as
pessoas estão loucas para di-
vulgar informações dentro da
sua comunidade. Os novos ca-
nais de mídia promovidos pe-
la Internet, por exemplo, pos-
sibilitam essa divulgação a
uma velocidade e amplitude
sem precedentes.

Caiu na rede é...
Essa nova tendência de inte-

ração digital representa aos mi-
cro e pequenos empresários, a
possibilidade de virarem a me-
sa do mercado. Para o publici-
tário multimídia e diretor da
Publiweb, Conrado Adolpho,
empresas que não dispõem de
verba para anunciar em mí-
dias como rádio, jornal e mui-
to menos TV; podem ter uma
visibilidade bem lucrativa na
Internet por um valor ainda ré-

INVESTIREM
INTERNET É

UMA FERRAMENTA
IMPORTANTE DE
COMPETITIVIDADE.
MAS COMO
INVESTIR?
TER UM SITE,
SIMPLESMENTE
NÃO BASTA. UM DOS
MEIOS DE SE OBTER
RETORNO SOBRE
INVESTIMENTO É
TER UM SITE BEM
POSICIONADO EM
MECANISMOS
DE BUSCA, COMO
O GOOGLE"
CONRADO ADOLPHO,
DIRETOR DA PUBLIWEB



lativamente baixo no Brasil. A
Publiweb é uma empresa em
franco crescimento no merca-
do de marketing digital, cujo
objetivo é desenvolver solu-
ções integradas de comunica-
ção e aplicações para web.

Vantagens como a agilida-
de na publicação e alterações
também são um forte fator de
escolha das ferramentas oriun-
das da Internet, pois pequenas
e médias empresas precisam
desta rapidez para acompa-
nhar as constantes variações
de mercado e se relacionar de
forma dinâmica com seu con-
sumidor. "Investir em Internet
é uma ferramenta importante
de competitividade. Mas co-
mo investir? Ter um site, sim-
plesmente não basta. Um dos
meios de se obter retorno so-
bre investimento é ter um site
bem posicionado em mecanis-
mos de busca, como o Google",
diz Adolpho.

Segundo o gerente de mar-
keting da Publicar do Brasil,
Luiz Marcelo Correia, existem
hoje basicamente três seg-
mentos na publicidade on-li-

Ine: promoção de marca e pro-
duto, palavra-chave (links pa-
trocinados) e páginas amare-
las on-line. De acordo com um
levantamento que a Publicar
realizou, de 2006 a 2007 o cres-
cimento da publicidade on-li-
ne pode chegar a 60%. "A prin-
cipal vantagem é proporcionar
uma publicidade em um for-
mato mais diretivo e efetivo.
Isto se reflete em um retorno
de investimento mais atrativo
ao anunciante. Em outras pa-
lavras: menor custo, maior re-
sultado", destaca.

Tecnisa lançou seu blog corpo-
rativo, o primeiro do setor de cons-
trução civil no Brasil. O www.blog-
tecnisa.com.br inaugura um novo
período para a companhia, que já
utiliza a mídia on-line como um
dos principais meios de comuni-
cação com clientes, parceiros, for-
necedores e funcionários. Segundo
o diretor de marketing da Tecnisa,

Romeo Busarello, o blog é um ca-
nal transparente e democrá-
tico, além do que, a empre-
sa escreve como uma pessoa
comum e se posiciona pró-
xima ao cliente. "A mensa-

gem deve ser sempre verda-
deira, informal e clara", diz o
diretor da Tecnisa.

Os blogs, que no início pa-
reciam não ir além de diá-
rios adolescentes virtuais, ga-
nham cada vez mais status e
invadem o mundo dos negó-
cios. Um exemplo do bom uso
dessa ferramenta pode ser vis-
to no novo site do iBUSCAS,
criado pelo especialista em
Tecnologia da Informação e
Internet, Eduardo Favaretto.
"Os principais benefícios de
um blog para empresas são:
uma forma estratégica e ino-
vadora de estar um passo à
frente da concorrência, uma
escolha de investimento viá-
vel, pois possui baixo custo e
um meio alternativo de mar-
keting boca-a-boca que traz
excelentes resultados na di-
vulgação da marca, dos pro-
dutos e dos serviços da empre-
sa", explica.

Seguindo essa tendência, a



UM FENÔMENO
QUE AJUDA
BASTANTE AS
EMPRESAS,
NOS DIAS DE
HOJE, GRAÇAS À
URBANIZAÇÃO E
À PROLIFERAÇÃO
DO COMPUTADOR,
É O CHAMADO
MARKETING BOCA-
A-BOCA, QUE
VALORIZA O EFEITO
DA COMUNICAÇÃO"
IVAN PINTO, PROFESSOR
DE GERENCIAMENTO DE
MARCAS DA ESPM

Na medida certa
Para Mark Austin e Jim Aitchi-

son, os anunciantes de peque-
no e médio porte devem reco-
nhecer que inovar na maneira
como usam seus investimen-
tos em marketing é a única for-
ma de competir efetivamente
com os grandes participantes
do mercado. "Os anunciantes
de médio porte com freqüên-
cia preocupam-se porque seus
pequenos orçamentos não
lhes permitem gritar tão alto
quanto os concorrentes maio-
res. Contudo, como vimos gri-
tar não é a questão", alertam os
autores.

De acordo com o coordena-
dor do curso de pós-graduação
em comunicação e professor de
gerenciamento de marcas da
Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM), Ivan
Pinto, com criatividade e as-
sessoria de profissionais espe-
cializados, qualquer um pode
se comunicar com impacto.
"Um fenômeno que ajuda bas-
tante as empresas, nos dias de
hoje, graças à urbanização e à
proliferação do computador,
é o chamado marketing boca-
a-boca, que valoriza o efeito
da comunicação, desde que a
marca do produto ou serviço
seja valorizada pelas pessoas, o
que as leva a comentar suas ex-
periências com seus grupos de

relacionamento", diz.
Segundo o professor, nes-

te processo a Internet é cada
vez mais um veículo crucial,
pois algumas grandes empre-
sas, tradicionais anunciantes
de mídia de massa, vêm dimi-
nuindo drasticamente o uso da
mídia em benefício de outras
formas de contato com seus
públicos visados.

Os autores de "Tem alguém
aí?" mostram exatamente esse
quadro, colocando diante des-
sa realidade a necessidade de
empresários e profissionais de
comunicação criarem suas es-
tratégias com base no conhe-
cimento das atitudes do con-
sumidor em relação as novas
tecnologias e, conseqüente-
mente, de seu relacionamento
com as marcas. G@N

Comunicar
e Crescer
Uma iniciativa da Associação

Brasileira de Agências de
Publicidade (Abap), o projeto
Comunicar e Crescer mantém um
seminário itinerante que leva ao
micro, pequeno e médio empreen-
dedor de todo o País o mundo do
marketing e da publicidade que
ele desconhecia. O projeto conta
também com uma cartilha que foi
elaborada pelo publicitário e pales-
trante Stalimir Vieira. "O trabalho
da Abap visa desenvolver a consci-
ência dos pequenos empreendedo-
res sobre a forma mais eficiente de
utilizar as inúmeras ferramentas
de marketing para alcançar seu pú-
blico-alvo", explica o publicitário. A
Cartilha do projeto está disponível
para download no site da Abap.

ecarvalho
Text Box
Fonte:Gestão & Negócios, n. 15, p. 40-48, maio. 2007.




