
54. 24 de novembro de 2008marketing

As marcas precisam trans-
cender o próprio universo cor-
porativo e se aproximar mais 
da cultura popular, falar com o 
povo na rua e se apropriar desses 
códigos ao divulgar produtos e 
serviços. A conclusão é do dire-
tor de inovação da Nestlé, Mário 
Castelar, que acaba de lançar seu 
primeiro livro — Marketing da 
Nova Geração, publicado pela 
Editora Campus — depois de 
uma sólida carreira de mais de 
30 anos na Souza Cruz, Rhodia 
Têxtil, Norton Publicidade, Y&R, 
Marplan e Nestlé.

Estão programados dois lan-
çamentos da obra em São Pau-
lo em dezembro. No dia 9 de 
dezembro ele autografa o livro 
para alunos da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing 
(ESPM) e no dia 11, na Livraria 
da Vila do Shopping Cidade 
Jardim. “De Rio Bonito, no Rio 
Janeiro, onde nasci, ao Shop ping 
Cidade Jardim tem uma longa 
história”, brinca Castelar.

Volta ao universo popular
Em seu primeiro livro, Mário Castelar relembra cases memoráveis de envolvimento entre marcas e consumidores
Sandra Silva

Castelar: “Há muito tempo se faz 
comunicação 360o no Brasil”

Em Marketing da Nova Gera-
ção, o executivo relembra cases 
nos quais o mais importante não 
era a campanha publicitária, 
mas o envolvimento da marca 
com o consumidor. Um deles é 
o lançamento do carro Itama-
raty, modelo de luxo da Willys 
da década de 60, que serviu 
para impulsionar a fundação da 
agência Salles Interamericana, 
de Mauro Salles. A chegada do 
automóvel ao mercado nacional 
foi celebrada com o leilão de um 
veículo e eventos para socialites. 
Só depois veio a campanha.

O escritor conta ainda a his-
tória do Clube One, da Rhodia, 
lançado no Brasil e que envolveu 
toda a cadeia de fabricantes de 
tecido para a criação de coleções 
de roupas masculinas coloridas. 
“Naquele tempo, os homens 
usavam apenas camisa branca 
ou preta. O Clube One revolu-
cionou o mercado com camisas 
coloridas. Era uma ousadia”, 
afirma Castelar, relacionando a 

evolução do marketing e da pu-
blicidade com letras de músicas 
populares e cantores, que retra-
tavam esses momentos sociais.

Castelar cita também o case 
da Nestlé no carnaval de 2005, 
quando a empresa patrocinou a 
Grande Rio, criadora do enredo 
Alimentar o Corpo e a Alma Faz 
Bem. A empresa levou clientes 
e parceiros para os ensaios da 
escola de samba, sorteou fanta-
sias para o desfile, patrocinou a 
escola mirim, comprou cotas de 
transmissão na TV e ofereceu a 
alimentação do camarote, dividi-
do com dirigentes, integrantes e 
convidados da escola. “A Grande 
Rio ficou em terceiro lugar e fo-
mos levar o troféu para a escola 
junto com os dirigentes. Se fala 
em comunicação 360o, mas há 
muito tempo se faz comunicação 
360o no Brasil”, afirma.

Passado e futuro 
A partir da vivência em 

agências de publicidade e no co-

tidiano de grandes corporações, 
Castelar conclui que o “novo” 
em publicidade e comunicação 
não é tão novo assim. A análise é 
que o futuro, para a publicidade 
e as marcas, vem de exemplos 
do passado. Em um trecho 
do livro, o autor afirma que a 
humanidade voltou a sentir 
necessidade de conversas ao pé 
do fogo, da troca de idéias, da 
valorização de sentimentos, de 

um modelo mental inclusivo e 
do pensamento mais lúdico. 

Assim, o século 21, marcado 
pela circulação mais rápida da 
informação e pela maior orga-
nização da sociedade — com 
produção de conteúdo pelos 
próprios consumidores e avan-
ços nos órgãos de defesa do 
consumidor na era de comuni-
cação um-para-um, com efeitos 
de massa — exige uma remode-
lagem do mercado publicitário. 

“A sociedade não depende 
mais do que empresas, marcas, 
produtos e serviços falam deles 
mesmos. As pessoas sabem ou 
podem ficar sabendo de tudo 
que acontece ao redor do mundo 
em tempo real no espaço de três 
cliques”, diz o autor, para ilustrar 
o poder de comunicação das no-
vas mídias. O executivo conclui 
ainda que o velho marketing, ba-
seado nos quatro “Ps” (product, 
placement, price, promotion) es-
gotou todas as suas fichas ao não 
considerar essas mudanças.
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