
Entrevista

ste mês, um dos fun-
dadores da Academia

Brasileira de Marke-

ting (ABM), Francisco Alberto

Madia de Souza, apresenta

ao mercado "O Grande Livro

do Marketing". Editada pela

M.Books, a obra reúne tudo

sobre a atividade que há mais

de 40 anos ajuda empresas de

todo o mundo a vender seus

produtos e construir grandes

marcas.

Dos primeiros artigos escritos

por Peter Drucker, na déca-

da de 50, à 11a geração do

marketing, a era do Cama-

guru Sensível, nada escapou

do olhar crítico do autor, que

construiu toda a sua carreira

sobre os pilares do marketing.

Durante as últimas quatro

décadas, Madia atuou como

protagonista nesse seg-

mento, onde exerceu tanto

o papel de executivo em

organizações de destaque,

como banco Itaú, quanto o de

consultor e mestre do Madia-

MundoMarketing, empresa

que fundou em 1980.

Ocupando a cadeira de n° 7

da ABM, este que é um dos

mais respeitados profissio-

nais do segmento no país

fala a seguir sobre o seu novo

livro, as novidades da ABM

para os próximos meses e o

futuro do marketing no país.

ANNA GABRIELA ARAÚJO

MARKETING - Em junho, Cannes

foi palco de um grande encontro

entre publicitários e anunciantes.

Antes restrito ao universo da publi-

cidade, o festival finalmente abriu

suas portas para o mundo do mar-

keting. Como o senhor avalia esse

movimento que também reflete,

em parte, o cenário atual da comu-

nicação?

MADIA - Uma vez escrevi um ar-

tigo na Marketing, cujo título era

"Os comerciais vendedores não

vão a Cannes", porque o festival

era uma espécie de diletantismo

de publicitários ricos e poderosos,

que no mês de junho iam passar

uma semana no litoral da França,

ganhavam alguns prêmios, toma-

vam champanhe e se divertiam.

Com o tempo, veio o entendimen-

to de que o negócio onde todos

nos inserimos era a comunica-

ção e não apenas a publicidade.

A partir daí, o evento passou a

contemplar outras ferramentas,

como mídia impressa, rádio, ou-

tdoor e cyber. Hoje, o Festival de

Cannes é um grande encontro de

comunicação, onde profissionais

de todo o mundo se reúnem para

discutir o futuro do segmento.

MARKETING - Na sua opinião, a

publicidade não é mais a vedete do

setor?

MADIA - Esse movimento já tirou

bastante o peso da publicidade

no cenário do marketing. Mas

ela continua sendo o piano des-

sa grande orquestra. Agora, nem

todas as partituras pedem a utili-

zação de piano. Hoje, a publicida-

de não representa mais toda uma

orquestra, porque o marketing

não é um samba de uma nota. Ele

é uma orquestra completa com

infinitos instrumentos e muitos

profissionais como o poliinstru-

mentista Hermeto Pascoal, que

consegue extrair música de qual-

quer coisa, desde chaleiras e brin-

quedos de plástico até a fala das

pessoas. Já a mídia é tudo aquilo

que você conseguir transformar

em um meio que tange a comu-

nicação, como Pascoal fez com a

música, tirando som até de uma

bacia. Basta ter sensibilidade, in-

teligência e ações focadas em um

determinado objetivo.

MARKETING - Dentro desse novo

panorama, o senhor está lançan-

do mais um livro sobre marketing.

O que o leitor vai encontrar nessa

obra?

MADIA - Logo no começo do livro

conto que cheguei ao marketing

circunstancialmente. Sou de Bau-

ru, cidade no interior de São Pau-

lo, e tinha tudo para seguir uma

das três carreiras que o mercado

oferecia na época: médico, ad-

vogado ou engenheiro. Cursei a

universidade de direito, mas no

último ano percebi que não que-

ria ser ser advogado. Um amigo
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recortou um anúncio de jornal

cujo titulo era "Marketing". Inte-

ressei-me pelo assunto e conse-

gui encontrar apenas dois livros

no Brasil, publicados em inglês.

Li esses dois livros e desde então

não fiz outra coisa na vida. Tudo

que aprendi e fui capaz de organi-

zar e transformar em ferramentas

está reunido no "Grande Livro do

Marketing", desde minha expe-

riência como primeiro executivo

de marketing de uma instituição

financeira no Brasil, o Itaú, onde

fiz planejamento e gestão da mar-

ca, até os 27 anos do MadiaMun-

doMarketing. Nestes 41 anos de

mercado, já realizei consultoria

para mais de 400 empresas e mais

de mil trabalhos. O livro é uma

síntese do meu aprendizado, onde

procuro organizar o marketing e

colocar à disposição dos leitores

as ferramentas que utilizamos no

MadíaMundoMarketing para fa-

zer o planejamento de marketing

de grandes empresas. O objetivo

principal dessa obra é que o leitor

entenda o verdadeiro sentido do

marketing.

MARKETING - E qual é o verdadeiro

sentido do marketing?

MADIA - Como

costumava di-

zer Peter Dru-

cker, marketing

étudo que uma

empresa faz:

criar produtos

capazes de sa-

tisfazer necessidades de mercado.

E para fazer isso todas as áreas

da empresa devem caminhar na

mesma direção. É por isso que

no livro abordo desde o início do

marketing moderno, que começa

em 1954, com um livro de Peter

Drucker "Prática de Administra-

ção de Empresas", no qual ele

transforma o marketing em uma

ideologia, na forma de pensar da

empresa moderna, que se carac-

teriza fundamentalmente pelo

fato de que tudo que essa em-

presa faz deve ser de dentro para

fora e não de fora para dentro,

como foi feito durante décadas.

Enquanto a demanda era limita-

da e a concorrência era pequena,

isso era permitido. Na medida em

que esse panorama foi mudando,

as empresas começaram a enten-

der que era preciso planejar seus

passos com base nas verdades

que estão no mercado. Caso con-

trário, iriam cometer uma série de

erros até inviabilizar o negócio.

As empresas que acordaram para

isso, a partir dos anos 50, muda-

ram completamente sua forma de

agir. E aí nasce a primeira geração

do marketing.

MARKETING - Quais os principais

conceitos do marketing moderno?

MADIA - No último capítulo do

livro aponto 30 traços relevan-

tes que caracterizam o marketing

moderno, como a recuperação de

conceitos e conquistas administra-

tivas do passado; a terceirização; o

just-in-time; o pensamento estra-

tégico; os novos consumidores -

os "camagurus"; o prevalecimento

das mídias especializadas e a valo-

rização dos pontos-de-venda.

MARKETING - O livro também

aborda as diversas gerações do

marketing?
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MADIA - Sim. A evolução do mar-

keting passa por 11 gerações,

sendo que a 11a é a do Camaguru

Sensível. Como em todas as ou-

tras ideologias ou ferramentas,

vivemos em um processo cons-

tante de mudança, aperfeiçoa-

mento e atualização. Nestes 41

anos, vivendo o marketing prati-

camente 24 horas por dia, a gen-

te foi capaz de detectar quando

o marketing dava um salto, uma

mudança significativa, e nascia

uma nova geração. Agora, em

2007, estamos trabalhando

na 12a geração do marke-

ting, que é a do Citizen (ci-

dadão) Marketing.

propriedade emocional é de pro-

priedade dessa nova geração. A

partir daí, as empresas baixaram a

guarda e passaram a estabelecer

uma relação mais próxima com

esses grupos. Mas esse assunto

será abordado em meu próximo

livro, com lançamento previsto

para 2008.

MARKETING - Na sua opinião, quais

os melhores cases de marketing já

desenvolvidos?

MADIA - No livro, cito vários ca-

MARKETING - Como o se-

nhor descreve essa geração

do "cidadão" de marketing?

MADIA - É o aparecimen-

to de uma nova figura, um

núcleo que se desprende

do bloco dos clientes e

constitui uma categoria à

parte. Dentre os clientes da em-

presa, existem aqueles que são

muito apaixonados e totalmente

dependentes da marca. Esse pú-

blico é capaz de tatuar a marca

no próprio corpo, como andaram

fazendo alguns consumidores

com a Harley Davidson e a Apple.

Eles estão absolutamente con-

vencidos de que a marca é deles

e não da empresa e passam a vi-

giá-la. Como uma espécie de anjo

guardião, o "citizen marketing"

administra a marca e cada boba-

gem que a empresa faz ele critica

por meio de blogs e redes de ne-

tworks. Num primeiro momento,

algumas empresas tentaram coi-

bir esse tipo de ação, mas chega-

ram à conclusão de que apenas

tinham a propriedade física, le-

gal e formal da marca, porque a

e estruturaram um planejamento

de recuperação da grife. Decidi-

ram começar essa reformulação

pela paixão que os proprietários

de Harley tinham pela marca,

criando o H.O.G. (Harley-David-

son Owners Group), uma espécie

de clube que conta com 600 mil

associados em todo o mundo.

Hoje, a Harley vale na bolsa de

valores mais do que a GM. É um

case extraordinário porque é uma

empresa que se recuperou tirando

proveito de seu maior capital: a

paixão de seus consumido-

res pela marca. Outro case

de destaque é a Victoria's

Secret, que conseguiu ter

100°/o de share of client e

aumentar esse índice (que

mede quanto cada clien-

te gasta com determinada

marca) para 1.300°/o com

o aumento das coleções e

lançamento de acessórios.

sés extraordinários na história

do marketing. Um deles é o caso

da Harley Davidson, uma mar-

ca legendária que está baseada

em uma narrativa. A empresa foi

muito bem durante várias déca-

das, alavancou o segmento du-

rante as duas guerras mundiais

com sua motocicleta, um veículo

extremamente útil no campo de

batalha. Também se apoiou na

paixão que os artistas e diretores

de Hollywood tinham pela marca,

o que os levou a colocar esponta-

neamente a moto em alguns fil-

mes ícones. Até que, nos anos 70,

osjaponeses invadiram os Estados

Unidos com suas marcas Honda e

Kawasaki, que passaram a liderar

o mercado, provocando assim a

quebra da Harley. Ex-funcionários

da Harley recompraram a empresa

MARKETING - Em 2007, a

Academia Brasileira de Marketing

entra em seu quatro anos. Quais os

p/anos da entidade?

MADIA - Acabamos de eleger seis

novos acadêmicos, que irão tomar

posse no próximo mês de agosto.

Entre eles estão: Viviane Senna,

presidente do Instituto Ayrton

Senna; Elcio Anibal de Lucca, pre-

sidente da Serasa; e Luiz Carlos

Burti, presidente da Gráficos Burti.

Em agosto teremos 32 membros e

até 2008 preencheremos as oito

últimas cadeiras da academia. No

início de 2009 vamos promover

um grande encontro dos acadê-

micos para montar um programa

de trabalho da entidade, cuja razão

de ser é disseminar o marketing de

qualidade no Brasil, com o objetivo

de diminuir a taxa de mortalidade

das microempresas. ©
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