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O grande mérito do marketing é transformar a dificuldade em facilidade, defendeu Paulo 
Giovanni durante a palestra que abriu a quarta edição do Seminário Marketing 360°, no Hotel 
Blue Tree Towers Morumbi, em São Paulo, na semana passada. Para o sócio da Mix Brand 
Experience e da Pop Trade e fundador da Giovanni+DraftFCB, as marcas têm de mostrar que 
entenderam um novo fato como uma oportunidade. 
 
Este é o terceiro ano que o seminário, realizado pelo site Mundo do Marketing, acontece. As 
outras três edições foram no Rio de Janeiro. "Desde a primeira edição, percebemos uma 
grande demanda do público de São Paulo, por isso resolvemos trazer o evento para cá", 
explicou Bruno Mello, editor executivo do Mundo do Marketing. 
 
Na palestra "As Novas Fronteiras do Marketing", Giovanni mostrou que, na verdade, não há 
mais fronteiras. "A relação entre a marca e o consumidor se tornou mais intensa. Além de ir 
ao jornal, à TV, à revista, elas precisam chegar de forma tátil ao consumidor. Bem-vindo à 
era da experiência ou, se preferir, da brand experience", falou. 
 
Para ilustrar a apresentação, Giovanni mostrou alguns cases como o da Citroen que, com a 
Lei Seca, colocou à disposição de clientes 24 carros para levá-los da Vila Madalena, em São 
Paulo, para casa. "Isso mostra ao cliente que a marca oferece a ele alguma coisa sem exigir 
nada em troca", falou. Outro caso apresentado foi da árvore de Natal do Santander no Parque 
do Ibirapuera. "Sem os 2 milhões de pessoas que vão lá nos 36 dias que ela fica armada, a 
árvore seria apenas uma estrutura de metal". 
 
Um dos desafios das marcas, segundo Giovanni, é atrair a atenção e fidelizar o cliente, já 
que, diariamente, ele recebe uma infinidade de informações. "A marca tem de incluir 
relevância. Por que mandar uma camiseta do Corinthians para um palmeirense ou presentear 
o personagem do José Mayer na novela "A Favorita" com uma assinatura do New York 
Times?", brincou. 
 



A diretora de planejamento da QG e autora do livro "Desejos Contemporâneos", Beth 
Furtado, ministrou a segunda palestra do primeiro dia de evento e falou sobre as vontades 
dos novos consumidores. "Hoje nós somos divididos, somos muitas coisas ao mesmo tempo. 
Um dia a mulher de 30 anos de classe média quer ficar em casa e no outro ela quer sair", 
falou. 
 
Beth exemplificou com cases do mundo todo as oito tendências de desejo do consumidor 
dessa que chamou, citando o sociólogo Zygmunt Bauman, de modernidade líquida, que é 
efêmera e se amolda. 
 
As tendências são de transitoriedade, que traz o desejo de originalidade; de juventude, que 
se resume no desejo de estar onde a vida acontece; de velocidade, que gera o desejo de 
estar em movimento; de inclusão, que gera desejo de fazer diferença; de descontinuidade, 
que traz o desejo pelo inesperado; de inspiração, geradora do desejo de ser arrebatado; de 
conexões, que traz o desejo de aconchego; e de perspectivas, com o desejo de esperança. "O 
mercado está ignorando as pessoas. Ainda estamos vendendo Ford preto, ignorando a 
diversidade. A resposta certa é customização massificada", disse. 
 
A palestra "O DNA do shopper" foi ministrada por Julieta Dejean, responsável pela área de 
retail & shopper insights da TNS Interscience Latin América. A executiva mostrou que boa 
parte dos compradores fica pouco tempo dentro da loja e não a percorre inteira. 
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