
MARKETING
ERRADO DO

SUNDAE COM
ALMÔNDEGA

Empresas erram
ao usar modelo

publicitário
"analógico" no mundo

digital da internet

Oautor e especialista cm marke-
ting Seth Godin é conhecido por

dar títulos hilários, criativos e provo-
cativos às suas obras. MeatballSundae
("Sundae de almôndegas") é sua nova
criação. Na esteira de A Vaca Roxa e
Todo Marqueteiro É Mentiroso (dois de
seus livros anteriores), Seth criou a
nova expressão para descrever o mar-
keting tal como é praticado hoje na
internet por 90% das empresas. Para
Godin, almôndegas e sorvete são duas
per feições alimentícias, mas que, mis-
turadas, dão uma braba indigestão.

Em sua analogia culinária, as "al-
môndegas" são os produtos médios,
feitos em grande quantidade, a preços
baixos, destinados ao "público médio".
Pense numa cerveja da Budweiscr ou
num carro da GM. Eles são as almôn-
degas, que prosperam num mercado
de massa. O "sundae" seria o novo mar-
keting - que utiliza as ferramentas
da internet, como vídeos no YouTu-

be, blogs e sites de relacionamento. O
sundae de almôndegas, por sua vez, é
o uso dessas ferramentas para promo-
ver produtos, marcas ou serviços do
tipo "médio". Exemplos? A tentativa
frustrada da Budweiser de criar um
canal próprio de relacionamento com
o consumidor na internet, a BudTV.
Lançado com estardalhaço, com meta
de atingir 2 milhões de espectadores
por mês, é acessado por meros 50 mil
internautas mensalmente. Outro caso
de insucesso digital é o do Wal-Mart,
cujo site voltado ao público jovem,
TheHub.com, encerrou as atividades
em 2006 depois de uma seqüência de
ibopes pífios. Lançado em janeiro, Me-
alball Sundae recebeu fartos elogios da
Business Week e do Financial Times.

Por que o marketing na internet
vira um sorvete de almôndegas? A
resposta é simples, diz Godin. Na era
da conectividade, regras fundamen-
tais da era da comunicação de massa
foram quebradas para sempre, c as
empresas tradicionais terão dificulda-
de de se ajustar aos novos tempos. O ci-
berespaço virou arena de diálogo não
só dos consumidores com a empresa,
mas deles entre si. "A empresa sem-
pre esteve protegida. Um presidente
de banco não está acostumado a ouvir
um cliente que perdeu a casa. Uma
estrela do rock não está acostumada a
lidar com 55 mil amigos do MySpace",
diz. Outra regra defunta é a da oferta
limitada. O consumidor quer todas as
opções à sua disposição. "Senão, ele
nos deixa."

Frente à nova realidade, o marke-
ting canhestro das almôndegas tem
uma causa comum: as empresas ten-
tam implantar um modelo de comu-
nicação "analógico" ao mundo digitai.
A Budweiser estava acostumada a ter
seus divertidos comerciais de TV bem
recebidos pelo público. Tentou criar
um canal de TV pela internet que co-
piasse o humor debochado das peças
publicitárias. Não vingou. Seria mais
útil criar vídeos de marketing viral c
disponibilizá-los no YouTubc. Mui-
tos se perguntam sobre o futuro das



empresas do tipo "almôndega". Para
Godin, um produto não é em si neces-
sariamente uma "almôndega" ou um
"sundae". Isso depende de posiciona-
mento estratégico. Dá o exemplo das
companhias aéreas. "O que a JetBlue
fez para conquistar o consumidor? Co-
locou T Vs nos assentos, contratou pes-
soas que gostam de falar sobre o servi-
ço. Quando lidamos com a JetBlue na
internet ou por telefone, é um tipo de
companhia aérea "sundae". E ela está
no mesmo negócio que a American
Airlines" (empresa com serviço tipo
"almôndega", nas palavras do autor).

Empresas de ponta tornam-se líde-
res. Num podcast ã Business Week, Seth
citou o caso de uma pequena empresa
do meio-oeste americano que aboca-
nhou o mercado de EVDO (tecnologia
que permite a conexão de celulares e
laptops à internet por satélite). Além
de contar com uma equipe especiali-
zada no formato, ela abriga em seu site
o principal grupo de discussão sobre
EVDO nos EUA. Com a dupla tacada,
virou um ímã da comunidade. "O ne-
gócio poderia ter sido iniciado por qual-
quer companhia de telecomunicação. E
nenhuma o fez, achando que o formato
não teria público ou que seria preciso
criar uma cadeia de suporte ao consu-
midor. Tratava-se da velha abordagem
a um novo produto. Seria transformar o
EVDO numa almôndega", afirma. (A.o.)
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