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OGrupo TV1 (grupo brasileiro
de serviços de comunicação

e marketing) revelou os resulta-
dos de um estudo conduzido pe-
la Troiano Consultoria de Marca,
que analisou o grau de adequação
das empresas às novas práticas de
marketing e comunicação.

A pesquisa foi apresentada ao
mercado durante o IB Encontro
Agenda do Futuro: Os Desafios
da Comunicação e do Marketing
na Nova Economia, realizado se-
mana passada, em São Paulo. O
debate foi moderado pelo presi-
dente do Grupo TV1 Sérgio Mot-
ta Mello, com as participações do
professor Don Schultz, da Nor-
thwestern University, uma das
autoridades mundiais do marke-
ting; Ivan Zurita, presidente da
Nestlé; Luca Cavalcanti, diretor
de Marketing do Bradesco; Carlos
Alberto Júlio, presidente da Tecni-
sa, e César Suaki, diretor geral do
Grupo Martins.

A pesquisa concluiu que ape-
nas 10% das empresas brasileiras
estão completamente alinhadas
com essas práticas e, sendo assim,
podem ser consideradas "empre-
sas do futuro".

Cerca de 33% delas já adotam
parcialmente alguns dos modelos
emergentes no novo ambiente da
economia digital. Contudo, 47%
está distante dessas referências
de ponta.

Para chegar às conclusões,
foram enviadas (via internet) di-
versas perguntas aos principais
executivos das gestões de comu
nicação e marketing de grandes
empresas brasileiras (sendo que
77% delas têm mais de mil fun-
cionários) de diversos segmentos
de mercado.

Segundo o Grupo T V1, a par-
tir de ampla pesquisa em artigos
acadêmicos e publicações espe
cializadas, foram definidas cinco

Don Schultz: empresas no mundo todo acreditam que ainda não estão no nível em que gostariam

dimensões-chave para avaliar o
grau de adequação de uma em-
presa às chamadas "práticas de
ponta" em marketing e comunica-
ção. Foram elas: Integração, Inte-
ratividade, Tecnologia, Mensura-
ção e Branding.

Com a finalidade de verificar
se a empresa, efetivamente, exer-
ce práticas de negócios propostas
por cada dimensão, os profissio-
nais tiveram que pontuar de i a 5
a capacidade da companhia fren-
te às questões.

A conclusão também apresen-
tou que há uma defasagem im-
portante entre as crenças que os
executivos pesquisados têm sobre
a importância das cinco dimen-
sões analisadas e as práticas efe-
tivas das empresas.

"Acredito que estudos relevan-
tes como esse estimulam o debate,
contribuindo para que mais em-
presas se envolvam nesse proces-
so", disse Ivan Zurita, presidente
da Nestlé.

Para Luca Cavalcanti, diretor
de marketing do Bradesco, a pes-

Ivan Zurita, da Nestlé, e Luca Cavalcanti, do Bradesco

quisa traz um indicador positivo
no sentido de promover discus-
são. "Posso dizer que a integração
faz parte de nosso ambiente. Nes-
sa dimensão, o Bradesco está bem
acima da média", afirma.

Segundo Don Schultz, os te-

mas abordados estão em pauta no
mundo todo. "Um número subs-
tancial das empresas acredita que
ainda não está no nível em que
gostaria. Quase toda organização
possui diversos departamentos
que não se comunicam. A questão

Sérgio Motta Mello, presidente do Grupo TV1

é mudar a estrutura das empresas
para quê respondam a esses desa-
fios", disse.

Sobre a possibilidade de mani
pulação das respostas por parte
das companhias, já que não houve
cruzamento de informações para
verificar a veracidade das avalia-
ções, a diretora de planejamento
do Grupo TV1, Selma Santa Cruz,
diz que o diagnóstico foi realiza-
do com grande rigor metodológi-
co, com base em técnicas de pes-
quisas, e que, durante o processo,
não foi revelado às empresas o
teor do levantamento.

"Enviamos cerca de 30 ques-
tões, com o cuidado de direcio-

ná-las às pessoas que realmente
tomam decisões de investimento.
Não contamos a elas sobre o nos-
so propósito, dissemos que as in-
formações seriam confidenciais,
pois não haveria divulgação dos
nomes das companhias partici-
pantes", explica Selma.

Segundo ela, justamente por
isso, não criaria competitividade
e, sendo assim, não haveria mo-
tivo para manipulações desses
profissionais. "Não quisemos com
a pesquisa fazer uma ação de
marketing. O que desejamos real-
fnente é enxergar onde estamos e
em que esses resultados possam
nos orientar".
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