
Em comemoração ao 40° aniversário desta publicação, a equipe de reportagem
da Marketing preparou um especial com as dez fórmulas de comunicação
que irão dominar o planejamento das empresas nos próximos anos

B logs, SMS, Orkut, Second Life, TV

no PDV, mídia indoor, produção de

conteúdo customizado, TV digital...

Esses são apenas alguns dos novos termos

que, nos últimos anos, invadiram a vida dos

consumidores e acabaram por promover

uma verdadeira revolução nos departamentos

de marketing das empresas. O resultado foi a

criação de um movimento crescente entre as

agências de comunicação em busca de no-

vas fórmulas para entender a "química" do

marketing moderno.

A capa desta edição ilustra bem

essa nova era, na qual o profis-

sional deve ser cada vez mais

multimídia e saber dosar a

quantidade certa de cada

"elemento químico" a fim

de criar grandes cases de

marketing. Em busca das

melhores formulações, a

Marketing saiu a campo

para avaliar o que será o

marketing do futuro. Neste

especial de aniversário, você

confere as dez tendências que

certamente irão compor o plane-

jamento das empresas nos próximos anos.

Entre elas estão: interatividade (TV di-

gital); marketing viral; mobile marke-

ting; branded content; mídia social;

marketing de relacionamento; ma-

rketing direto; trade marketing; promoção

edesign.

No último mês de agosto, algumas dessas

tendências foram apontadas por um dos

papas do marketing moderno. Em visita

ao Brasil, Philip Kotler deu uma aula de

como aplicar o marketing com precisão

para conquistar e manter clientes lucrati-

vos, no segundo dia do Fórum Mundial

de Estratégia e Marketing, promo-

vido pela HSM. Segundo ele, o

primeiro passo é identificar os

prospects ideais para qual-

quer coisa que se preten-

da vender. "Avalie o pú-

blico ideal para comprar

o seu produto em razão

das atividades que rea-

liza, dos interesses que

possui e das opiniões

defendidas. Afinal, estu-

dar o estilo de vida de um

público-alvo é fundamental

para conquistá-lo" comentou,

ao explicar que aqueles que assis-



tem TV com freqüência devem ser abordados de maneira

diferente daqueles que passam muito tempo na internet.

"Se você definiu isso, atingiu o centro vermelho, mas não

deixe de prestar atenção no círculo branco, onde estão os

considerados não clientes", disse o especialista ao compa-

rar a atividade com um painel de dardos.

Para Kotler, o fundamental é focar os clientes em poten-

cial; não é preciso dispensar muito tempo com o público

"não cliente" Contudo, não é irrelevante entender quais

são as resistências dessa parcela da população para poder

vencê-las. "Sempre existe algo plausível a ser feito" disse,

ao relatar que uma fabricante americana de tacos de gol-

fe resolveu estudar o motivo que fazia com que muitos

aposentados não jogassem golfe, apesar do tempo e do

capital financeiro disponível.

A empresa teve, então, um insight. Com base em uma

pesquisa, a companhia descobriu que o motivo que fazia

com que essas pessoas não jogassem golfe era a vergo-

nha de segurar os tacos, bater na bola e não acertar. Para

conquistar esse público, resolveu criar um taco tão grande

que os praticantes não poderiam errar a bola. Resultado:

muita gente começou a jogar em razão do novo taco.

Tão importante quanto realizar uma pesquisa é com-

preender suas entrelinhas. "As pessoas nunca dizem a

verdade."

Outro ponto é apostar em ferramentas de marketing ca-

pazes de fidelizar os clientes. Para ilustrar as ações mais

eficazes, ele mencionou quatro tópicos fundamentais:

melhorar o papel do profissional da área nas relações de

marketing das empresas; descobrir oportunidades; en-

contrar novos meios para se comunicar; e descobrir tec-

nologias. "O marketing não se resume a táticas, mas em

centrar o foco no cliente. É muito mais amplo que uma

função promocional", expôs o especialista ao enfatizar o

conceito holístico em que este deve estar inserido."É pre-

ciso atrair, reter e aumentar, fazer com flue aquele cliente

gaste mais com um portfólio amplo de produtos."

Kotler também expôs a importância do marketing social-

mente responsável, que envolve ética e responsabilidade

social corporativa. "Esse é um conceito novo, ainda pra-

ticado de maneira tímida, mas

acho fundamental que as em-

presas se questionem sobre o

motivo que não as leve a fazê-

lo de maneira sistemática; afi-

nal, tudo aquilo que for feito de maneira diferente um dia

será copiado e o cliente que tiver dúvidas no momento

de optar por produtos semelhantes de marcas diferentes

pode escolher aquele item da empresa que pratica esse

tipo de marketing."

De acordo com o especialista, muitos concentram esfor-

ços em produtos para o cliente final, e o marketing tem

muito a fazer antes de a equipe de vendas entrar em

ação. "São áreas diferentes, mas devem interagir" revelou,

ao mencionar a importância do business to business, por

exemplo. Sem conquistar o varejista, responsável pelos

espaços que o produto de cada empresa ocupa nas gôn-

dolas do supermercado, o marketing perde a força.

Na opinião de Kotler, uma eficiente maneira de conquistar

clientes é considerar seus anseios, perceber como usam

o produto e entender quais os problemas apresentados

por itens adquiridos. Também enfocou a importância de(

incentivar um cliente a modificar ou aperfeiçoar um pro-

duto, o que pode resultar em novas idéias.

Diante da existência de vários tipos de mídia e diferentes

situações capazes de estabelecer contato com o cliente,

Kotler retratou que até idéias aparentemente descabi-

das devem ser consideradas. Ele lembrou a história de

um jovem que queria vender apartamentos pela inter-

net. Mesmo sem apostar totalmente na idéia, o chefe

permitiu e a idéia conquistou os clientes. Mas o motivo

do sucesso está atrelado ao enfoque da ação. O jovem

direcionou seus esforços àqueles que deixam seus paí-

ses para trabalhar temporariamente em outros lugares.

Os que desejavam trabalhar no Japão eram contatados

pelo jovem, que oferecia desconto de 30% para quem

fechasse negócio antes de embarcar. "É em razão des-

se tipo de percepção sobre o mercado que acredito na

necessidade de as empresas contratarem sempre gente

nova, adepta do mundo on-line."
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