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ao é preciso dizer que o mundo do
marketing atravessa um período de
grandes mudanças, resultado da pro-
liferação de mídias, segmentos de
clientes e canais de distribuição.

Em 2006, os 50 maiores anun-
ciantes norte-americanos aumen-
taram os investimentos em publi-
cidade, e muitos estrearam no uso
de novas ferramentas (vídeos na
internet, publicidade associada a
mecanismos de busca, marketing
viral e redes sociais), ao mesmo
tempo que reduziram a verba para
anúncios em televisão, jornal, rá-
dio e internet. De maneira menos
ostensiva, os executivos de marke-
ting mais graduados estão avaliando
quais as abordagens e habilidades
necessárias para lidar de forma
bem-sucedida com tamanha ofer-
ta de mídias.

Esse foi o assunto da conversa
que tivemos com os líderes de mar-
keting de quatro organizações de
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diferentes setores (Carlsberg, Nokia,
Wal-Mart e Yahoo!), que enfrentam
aspectos distintos dos desafios da
proliferação.

A Carlsberg, como várias em-
presas de produtos embalados, está
atravessando uma rápida polariza-
ção do mercado de cervejas, ou seja,
as extremidades inferior e superior
crescem mais rapidamente do que
os setores intermediários. A Nokia
vem ousando de modo criativo no
uso de mídias não-tradicionais, mais
do que nunca produzindo itens no-
vos a fim de atender às necessidades
de uni mercado fragmentado. O
Wal-Mart está segmentando seus
clientes de maneira mais precisa
do que costumava fazer, criando
um conjunto mais diversificado no
que se refere ao formato das lojas,
também de olho nas necessidades
dos clientes. Já o Yahoo!, além de
contar com uni site que funciona
como trampolim para os anuncian-



tes que começam a investir na rede,
precisa dar conta de atender seus
500 milhões de usuários, lidando
com a complexidade de mídias que
a própria empresa ajudou a criar.

Leia a seguir os melhores mo-
mentos das entrevistas de Cammie
Dunaway (Yahoo!), John Fleming
(Wal-Mart), Alex Myers (Carlsberg)
e Keith Pardy (Nokia). Suas respos-
tas oferecem um panorama da com-
plexidade atual, em um ambiente
que tem a mudança como único
fator constante.

Quais características e habilidades
são essenciais hoje para um profis-
sional de marketing?
Alex Myers: A atividade do marke-
ting se desenvolve entre dois extre-
mos. De um lado, está o "guru" da
publicidade; de outro, aquele que
poderíamos chamar de homem de
negócios apoiado nos fatos. O segre-
do é encontrar o equilíbrio ideal.

Passamos de "gurus" da publicidade
a "gurus" da comunicação e agora
estamos entrando em uma nova fase,
que exige a atuação como pessoa de
negócios, capaz de expor os fatos
com objetividade. Não basta mais
afirmar "Confiem na minha cam-
panha" ou "Parece ótimo"; é preciso
explicar as decisões internamente de
forma mais consistente. A atividade
do marketing vem ganhando mais
responsabilidade. Os CEOs e os dire-
tores de finanças dizem: "Com tanto
dinheiro gasto, qual o resultado?
Nossa empresa está crescendo?". O
desafio está em não perder a paixão
e a devoção das marcas e dos con-
sumidores, mas em fazê-lo sempre
corn base em terreno sólido.

A curiosida-
de intelectual é essencial, porque o
mundo do marketing esta mudando
muito rápido. Lembro que, há cerca
de quatro ou cinco anos, quando

eu estava na Frito-Lay, participei de
um evento com um grupo de pro-
fissionais de grandes empresas que
atuavam com vigor na publicidade
interativa. Um dos palestrantes per-
guntou quantos dos presentes usa-
vam o marketing dos mecanismos
de busca e acredito que apenas 15%
levantaram a mão. Hoje, quem não
sabe como funciona essa ferramenta
não está fazendo bem seu trabalho
-e~ ha cinco anos isso nem existia!

Por isso, acho que não se tra-
ta de encontrar profissionais com
excelência em vários aspectos do
marketing, e sim de buscar pessoas
dispostas a aprender o tempo todo,
que procurem se manter atualiza-
das sobre as novidades e técnicas
capazes de ajudar no processo de
construção da marca.

A curiosidade intelectual é uma
característica que não se ensina,
mas que pode ser estimulada. Por
exemplo: todos os meses, um pro-
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fissional externo diferente faz uma
palestra para meu pessoal de mar-
keting. Esse contato traz idéias de
outros setores e permite saber o que
estão fazendo.

Já convidamos Michael Francis,
vice-presidente sênior de marketing
da Target, e os rapazes da Current
TV, a rede a cabo de Al Gore, volta-
da para os jovens, além de diversos
estudiosos de tendências para o fu-
turo. Estamos criando um ambiente
estimulante, no qual fica claro que
parte do trabalho do profissional
de marketing é estar atento ao que
surge como novo. Quem atua em
marketing não deve ter me.do de
fazer perguntas. Todos sabem que
o mundo muda rapidamente e nin-
guém tem todas as respostas.

John Fleming: Eu procuro diver-
sidade de pensamento. No que se refe-
re à estratégia de marketing e conhe-
cimento do cliente, temos interesse
em pessoas com grande experiência

em produtos embalados, porque se
trata de um marketing clássico e exi-
ge grande disciplina. De outro lado,
nas comunicações de marketing pro-
curamos perfis criativos: profissio-
nais com experiência em agência
de publicidade ou vindos do setor
varejista, até da produção. Temos
vendas de cerca de US$ 350 bilhões,
alguns grandes canais e em torno de
130 mil SKUs {códigos de barra) por
loja e construímos 300 lojas por ano.
Para colocar um foco eficaz nos di-
versos segmentos, em praticamente
todos os negócios conhecidos para
o comércio, precisamos de ampla
variedade de habilidades em dife-
rentes áreas do marketing.

Talento para negócios, curiosidade
intelectual, diversidade de pensa-
mento. Tudo isso parece uma gran-
de demanda. Quais fatores estão
modificando o ambiente de marke-
ting e criando novas exigências?
Cammie Dunaway: O consumidor

tem mais opções de mídia, maior
acesso à informação e mais controle
do que nunca, e isso modifica muito
o trabalho do profissional de mar-
keting. Antes, dava para conhecer
um perfil de consumidor e gerar
informação sobre a marca para atin-
gir esse grupo -por exemplo, três
comerciais de TV de 30 segundos
atingiriam 80% dos adultos entre
18 e 49 anos. Agora, é possível com-
preender cada consumidor como in-
divíduo. O Yahoo! tem meio bilhão
de consumidores e precisa saber o
que cada um deles espera da marca,
além do melhor modo e momento
para acessar essas pessoas.

Alex Myers: Na Carlsberg, vemos a
proliferação dos meios em todas as
frentes. Primeiro a proliferação dos
consumidores c segmentos de clien-
tes, e depois dos canais de mídia.
Historicamente, o setor de cervejas
sempre foi bastante grande na faixa
intermediária do mercado. Não raro,
havia apenas uma marca em uma
cidade. Hoje, existe uma polariza-
ção entre o topo e a camada inferior
do mercado, e o risco está em ficar
no meio desses extremos. Vejo um
grande potencial na ponta superior,
na qual a variação e a oferta de expe-
riências aos consumidores podem
justificar margens altas. E quase
como se a cerveja estivesse na mesma
raia que o chocolate ou o entreteni-
mento, oferecendo sabores novos a
preços elevados. No extremo infe-



rior, a situação é outra: aqui convém
se concentrar em poucos produtos e
marcas fortes, com a certeza de que
os itens terão custos razoáveis. Para
atender bem o mercado, é preciso
estar nas duas pontas.

Keith Pardy: Se as pessoas são
diferentes, por que achar que as
expectativas são iguais? Há pouco
concluímos um estudo de segmenta-
ção global com 77 mil consumidores
de todo o mundo para compreender
suas necessidades, atitudes, crenças
e estilos de vida. O trabalho mos-
trou que existem 12 grupos, cada
um com necessidades próprias. Para
alguns, os fatores decisivos para a
compra de um celular são os aspec-
tos da moda ou o "estilo", mas, para
outros, o que determina a escolha
são as características e a atualidade
tecnológica, ou ainda a capacidade
do aparelho de contribuir para a
realização do trabalho.

Quando se trata de atingir segmen-
tos precisos de clientes, acredita-
se que não há nada melhor do que
a internet. Como vocês vêem a
evolução do marketing on-line?
Keith Pardy: A internet está desem-
penhando papel bem mais impor-
tante do que a maioria esperava.
Veremos a construção e a destruição
de marcas na rede, e já existe um
complexo conjunto de novas regras
de marketing. Uma lei, porém, é
soberana: devemos confiar e res-
peitar. Outro dia, achei uma boa
metáfora: era a foto de uma ovelha
com dentes cravados em um tigre-
dentes-de-sabre. Mostra bem como
é o marketing na web: se você co-
meçar a iludir as pessoas, será des-
coberto e devorado. Na internet, os
consumidores estão abertos a idéias
interessantes e dispostos a partici-
par da criação dos conteúdos. E não
se engane: eles é que mandam. Os
profissionais de marketing preci-
sam se acostumar a ver as pessoas
alterando o significado das marcas
por meio do marketing da internet.

Como setor, ainda estamos "empur-
rando" o conteúdo, sem saber como
liberar todo o potencial criativo que
existe nas pessoas que falam de nos-
sos produtos de maneira totalmente
nova e entusiasmada. Não acho que
anunciar em banners seja desperdí-
cio de dinheiro, mas não conside-
ro os resultados muito eficientes.
A comunicação em um contexto
consistente faz bem mais sentido.
Estamos investindo bastante para
entender como as marcas interagem
com sites como YouTube e MySpace,
e também com os blogs.

Cammie, qual sua opinião sobre o
poder das mídias on-line geradas
pelos usuários?
Cíimmie Dunaway Quando inau-
guramos a nova página do Yahoo!,
fizemos uma promoção que con-
sistia em dar um cupom com um
vale-café para todos os usuários que
visitassem a página e a definissem
como sua Homepage. Na mesma tar-
de, recebi um vídeo feito por uns
garotos de mais ou menos 20 anos,
no qual eles apareciam abrindo
a página do Yahoo! e duvidavam

se a promoção era para valer. Em
seguida, imprimiam o cupom, en-
travam em um carro e iam até o
estabelecimento trocá-lo pelo café.
Felizmente, foi uma experiência
agradável para eles, mas poderia
ter sido um desastre -e aquele vídeo
mostrando o que aconteceu teria
impacto bem maior do que qual-
quer mensagem de marketing que
estivesse sob meu controle.

Qual o significado da internet para
o Wal-Mart?

ohn Fleming: Quando eu era o
responsável pelo Walmart.com,
encarava o site como um veículo
comercial, mas na realidade, para o
Wal-Mart, ele representa mais um
canal de marketing. Cerca de 20
milhões de clientes compram pelo
Wahnart.com, e cerca de 94% deles
também fazem compras no Wal-Mart
uma vez por mês. Procuram itens
adicionais no site, como informação,
serviços, variedades. Oferecemos
on-line mzis de 1,2 milhão de SKUs,
diante de cerca de 130 mil disponí-
veis nas lojas. Pela internet, conse-
guimos saber o que os consumidores
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procuram e nós não oferecemos. Por
isso, não se trata de mais um canal,
e sim de um complemento às lojas
e à marca Wal-Mart.

Vocês parecem concordar que
conhecer os clientes tornou-se
mais importante do que nunca. Mas
como conseguir isso?

ith Pardy: Estamos tentando en-
tender os aspectos inconscientes e
os verdadeiros motivos que levam
as pessoas a comprar, pois esse co-
nhecimento vale ouro. É claro que
os produtos têm de ser bons e os
consumidores precisam de motivos
racionais para comprá-los, mas pou-
quíssimos utilizam apenas a razão.
Os motivos emocionais, bastante
ligados ao inconsciente, desempe-
nham papel essencial. Isso vale,
sobretudo, para os artigos consu-
midos em público: nessas situações,
não é só a razão que determina a
compra.

Por exemplo: sabemos que o que
diferenciou os seres humanos e ou-
tros primatas de nossos ancestrais
foi a capacidade de movimentar o
dedo polegar, segurar objetos e al-
terar o ambiente. Veio a evolução
da espécie e nosso cérebro ganhou
tamanho, e graças a isso aprende-
mos com as mãos. Um criador de
produtos precisa ter em mente qual
a sensação provocada pelo objeto
nas mãos das pessoas, como será o
movimento dos dedos na hora de
utilizar a peça. Tudo isso aconte-
ce em um nível inconsciente. Por
isso, quando alguém vê um apare-
lho novo, a primeira coisa que faz
é pegar, mexer, virar.

Dunaway: Recorremos
bastante ao estudo etnográfico,
observando os consumidores em
seu ambiente, no local de trabalho
e em casa. Procuramos os pontos
fracos, queremos saber com que
eles estão lidando. Às vezes, essa é
a área mais fértil para a inovação de
ruptura. Também promovemos vá-
rios "ambientes digitais", nos quais

criamos os protótipos dos produ-
tos. Chegamos aos consumidores
com mais probabilidade de reagir.
Quando reorganizamos a página
inicial do Yahoo!, por exemplo, foi
nesses ambientes que encontramos
nossos keavy users. Depois, envolve-
mos essas pessoas em uma conversa
sobre o protótipo da nova página,
perguntamos o que agradava e o
que parecia inconveniente, e tudo
isso on-line. A iniciativa foi muito im-
portante, tanto para ter idéias como
para conseguir alguns "apóstolos"
para defender as mudanças.

Outra coísa que fazemos com
bem mais freqüência do que em mi-
nha época de atuação com produtos
embalados é usar as informações
comportamentais, explorando o
que sabemos sobre o modo como
as pessoas usam seu tempo on-line
e aproveitando as informações com-
portamentais que identificamos em
estudos etnográficos ou em entre-
vistas com consumidores.

Para criar marcas fortes, é preciso
entender bem as necessidades dos
clientes. Como vocês estão geren-
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ciando suas marcas no cenário
atual, cada vez mais complexo?
Alex Myers: Estamos passando
da condição de gestores de uma
só marca à de gerentes de portfó-
lio, o que é uma grande transição.
Chego a afirmar que, no caso das
cervejas, a solidez do portfólio é
mais importante do que a força de
marcas individuais. Há cinco ou
seis anos, era diferente: a marca
era tudo. Nós temos uma marca
local em cada região: Carlsberg
no Reino Unido, Tuborg na Dina-
marca, Baltika Breweries na Rússia.
Poderíamos adotar um nome inter-
nacional, mas naquela região espe-
cificamente temos uma que atua
como marca poderosa. Com base
nesse segmento, em cada mercado
impulsionaremos nossas marcas
internacionais.

John Fleming: Estamos no cami-
nho. A primeira etapa da viagem
está relacionada a disciplina e con-
sistência para gerir a marca. Ainda
hoje, quando o motor que nos im-
pulsiona é o Supercenter de mais de
18 mil metros quadrados, nos falta
consistência. Há uns dois anos, em
cada loja e nos escritórios centrais,
todos achavam que estavam gerindo
a marca cliente por cliente. Como
os compradores conseguiam a em-
balagem que queriam, nossas lojas
pareciam cidades sem lei. Por isso,
tornamos boa parte da tomada de
decisões de marca uma função mais
centralizada e desenvolvemos orien-
tações e processos para garantir a
coerência.

Ao mesmo tempo, estamos in-
vestindo muito tempo na pesquisa
sobre a marca Wal-Mart, a fim de
articular melhor o rumo que que-
remos lhe dar. Nossa marca sempre
se baseou na promessa de preços
baixos, variedade e confiabilidade.
Com o tempo, teremos de adotar
uma proposta de valor mais ampla,
que leverem conta os produtos e as
experiências importantes para o
segmento que estamos mirando.

Quais são os outros desafios
decorrentes da complexidade do
marketing?
Keith Pardy: Uma das questões é
que, quando se colocam cerca de 50
produtos no mercado por ano, como
fazemos na Nokia, com um ciclo de
vida médio de 12 a 24 meses, são mui-
tos os altos e baixos. Não é fácil lidar
com isso. Investimos bastante em lo-
gística e nos processos da cadeia de
fornecimento, por isso temos uma
visão completa e em tempo real do
ciclo de vida do produto. Outro as-
pecto é que, quando existem muitos
produtos, a definição de prioridades
na comunicação torna-se extrema-
mente importante.
Nossa experiência
mostra que os con-
sumidores detes-
tam mensagens
confusas, e manter
os relacionamen-
tos vale bem mais
do que recorrer a
um marketing es-
palhafatoso.

Alexr Myers: Na Carlsberg, sempre
tivemos um sistema descentrali/ado
de tomada de decisões, sobretudo
no plano mais próximo a clientes e
consumidores. Por isso, um desafio
especial tem sido o de como fazer
projetos em grupo, estabelecer pa-
drões comuns e definir as melhores
práticas. Começamos reunindo os
líderes dos nove mercados euro-
peus e elaboramos um conjunto das
melhores práticas de marketing e
vendas. Em seguida, pedimos uma
avaliação sobre critérios de segmen-
tação dos clientes, sistema de preci-
ficação e tudo o que se relacionasse
a marketing e vendas. No caso da
segmentação dos consumidores,
por exemplo, cada um adotava um
modelo diferente: alguns se guia-
vam pelas necessidades, outros pelas
faixas etárias. Depois de três meses,
porém, os nove executivos chegaram
a um acordo e passaram a seguir
uma abordagem comum.

Cammie Dunaway: Em uma resi-
dência com equipamento sem fio,
o consumo de mídia aumenta cerca
de três horas por semana, porque
as pessoas utilizam vários formatos
ao mesmo tempo. Elas assistem à
televisão enquanto mandam men-
sagens para os amigos ou procu-
ram no laptop alguma informação
relacionada ao que estão vendo. Ou
então, depois de ler uma matéria
em um jornal, entram na internet
para encontrar outros pontos de
vista ou a imagem de algum fotógrafo
ou cinegrafista amador.

Essa "hipertarefa" exige comu-
nicações integradas de marketing

bem mais signi-
ficativas, já que
o consumidor
encontrará sua
mensagem sob
diversos ângulos.
Quando o Yahoo!
vai lançar um pro-
duto novo, reúno
as agências de
publicidade e de
relações públicas

(RP), além do pessoal interno envol-
vido com as atividades promocionais,
e peço que atuem em consonância,
uma vez que todos esses aspectos
precisam eslar harmonizados. Não
quero uma mensagem saindo das
agências de publicidade, outra
das de RP e uma terceira da estra-
tégia de atendimento ao consumi-
dor. Esse é o desafio -e também
a oportunidade- oferecido pela
proliferação das mídias: a possibi-
lidade de chegar ao consumidor
que se quer levando a mensagem
adequada e de uma forma que nun-
ca existi.
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