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Diversos temas movimen-
taram as apresentações, deba-
tes, conversas de bastidores e 
reuniões reservadas da Global 
Advertiser Week, promovida na 
semana passada em São Paulo e 
no Rio de Janeiro pela World Fe-
deration of Advertisers (WFA) 
e pela Associação Brasileira de 
Anunciantes (ABA). 

Entretanto, nada mobilizou 
mais a atenção dos empresários 
e executivos participantes do 
que os efeitos da atual crise 
econômica em seus respectivos 
países, segmentos de atuação, 
orçamentos de marketing e, mais 
amplamente, no mercado global 
de comunicação.

Quase todos os palestrantes 
deram seus diagnósticos e suas 
recomendações de como agir, 

A WFA, sigla em inglês para 
a Federação Internacional dos 
Anunciantes, está preocupada 
com a imagem dos profissionais 
de marketing em todo o mundo. 
Stephan Loerke, diretor da en-
tidade, que participou do painel 
Marketing e Relações Corporati-
vas: Casamento de Interesses?, 
revelou que o Instituto Gallup 
nos Estados Unidos apontou que 
75% dos consumidores não acre-
ditam que as empresas falem 
a verdade em suas campanhas 
publicitárias. De quebra, apenas 
10% têm confiança em profissio-
nais de marketing, índice que 
supera somente a imagem dos 
políticos e dos vendedores de 
carros usados. A melhor ima-
gem é a das enfermeiras, com 
80%, seguidas de professores, 
químicos e oficiais militares, com 
70%, e advogados, com 18%. 
Loerke considera a imagem dos 
profissionais injusta, mas lembra 
que nessa área a percepção na 
maior parte das ocasiões é mais 

relevante do que a realidade 
e que é preciso fazer um 
trabalho institucional para 
elevar o status da categoria. 
Ele acredita que uma maior 
aproximação do marketing 
com questões corporativas 
pode ajudar a dar mais visi-
bilidade ao trabalho desses 
profissionais. O debate teve 
Ricardo Bastos (Johnson & 
Johnson), atual presidente 
da ABA, como moderador.

Antes de salvar a pró-
pria imagem, porém, esses 
profissionais têm hoje uma 
importante missão nas em-
presas que representam: 
sacramentar o casamento 
entre ações de marketing 
e de relações corporativas. 
Chris Burggraeve, chief 
marketing officer da Anheu-
ser-Busch Inbev, diz que já exis-
te um empenho no grupo para 
conciliar os conceitos “cool” e 
“responsible” na comunicação 
da companhia, especialmente 

nas ações que estimulam con-
sumo responsável da bebida, 
abordando a questão sobre os 
riscos de dirigir após beber. Ele 
critica os mercados onde há 

excessivas restrições quanto 
ao consumo por acreditar 
que isso causa o “efeito fruta 
proibida”, que torna o ato de 
beber mais atrativo do que 
qualquer peça publicitária. 
“Há mercados em que o jo-
vem pode servir o exército 
aos 16 e, em tese, já pode 
matar, mas só pode beber 
após os 18. Em outros, só 
após os 21. Se o hábito de 
beber fosse tratado com mais 
naturalidade, esses jovens 
teriam uma atitude mais 
responsável. É a sensação de 
fruto proibido que causa os 
maiores problemas”, defen-
deu, ressaltando que o grupo 
respeita todas as restrições 
legais, seja ao consumo, seja 
à propaganda em todos os 
países onde atua.
Mary Catherine Toker, vice-

presidente de relações gover-
namentais da General Mills, 
diz que as empresas precisam 
estabelecer relações mais pró-

ximas com as entidades que 
representem anunciantes e tam-
bém com ONGs e ativistas. Tudo 
para deixar a empresa em maior 
sintonia com as demandas de 
todas as camadas da sociedade. 
A General Mills, conta ela, vem 
reduzindo os níveis calóricos 
e aumentando os nutricionais 
em algumas de suas linhas de 
produtos, além de reduzir o uso 
de açúcar e eliminar a gordura 
trans do processo de indus-
trialização. O resultado desse 
conjunto de iniciativas, segundo 
Mary Catherine, foi a elevação 
do status da companhia a ponto 
de a senadora Hillary Clinton 
recentemente ter pessoalmen-
te pedido que a General Mills 
apoiasse um projeto público. “É 
preciso alavancar a criatividade 
da comunicação para reforçar 
o caráter de mensagem pública 
em todas as nossas mensagens”, 
defende a executiva, que está na 
empresa desde 1988.

Robert Galbraith

Empreendedorismo contra crise
Presidente do Grupo Publicis sugere que o mercado saia da zona de conforto e tome iniciativas ousadas
Alexandre Zaghi Lemos 

muitas coincidentes, genéricas e 
válidas em qualquer época: “dê 
asas à criatividade”, “aumente a 
conectividade com os consumi-
dores”, “fortaleça sua cadeia de 
suprimentos de marketing para 
que ela seja mais produtiva”. 
Foi a sessão de encerramento, 
contudo, que se propôs a apro-
fundar a discussão, apontando 
caminhos de como crescer em 
tempos de recessão.

Entre cautelosos e espe-
rançosos, destaque para o 
entusiasmo de Maurice Lévy, 
CEO do Publicis Groupe. Seu 
modo de enaltecer as oportu-
nidades geradas pela crise lhe 
rendeu a má fama de gostar de 
recessão. “Não chega a tanto”, 
corrige ele. No entanto, Lévy 
afirma que o momento é de sair 

Imagem de profissionais de marketing em baixa nos EUA

da zona de conforto e tomar 
iniciativas ousadas.

“Em momentos de recessão, 
o importante é empreender. E 
empreendedorismo exige assu-
mir riscos”, ressalta, avaliando 
que os consumidores estão sen-
do inundados por uma avalanche 
de más notícias. “As pessoas es-
tão rodeadas de incertezas, com 
medo de perder o emprego. E, 
como se diz, o medo não é bom 
conselheiro”, frisa.

Potencial oculto
Para driblar esse sentimento, 

ele sugere que as empresas bus-
quem as soluções em seus pró-
prios DNAs. “É preciso encon-
trar os diferenciais da empresa 
e suas vantagens competitivas. 

Assim, pode-se reinventar a 
oferta e tomar decisões outrora 
inesperadas para tirar proveito 
do ‘potencial oculto’ expresso 
pelo share do concorrente”, 
exemplifica, recomendando ob-
jetivos mais ambiciosos.

Já para o vice-presidente 
mundial de marketing corpo-
rativo do McDonald’s, Johan 
Jervoe, as companhias devem 
agir como atletas para enfrentar 
a crise. “Temos que fortalecer 
nossos músculos, correr mais, 
levantar mais peso e nos exer-
citar mais”, indicou.

No que diz respeito espe-
cificamente à comunicação, 
Lévy alertou que não se pode 
olhar a imagem de marca e o 
esforço de vendas como coisas 

distintas. “Todas têm que con-
tribuir para o faturamento da 
companhia”, sugeriu.

No caso específico do Publi-
cis Groupe, Lévy aponta para 
uma dramática alteração na 
forma de atender os clientes. 
“Deixamos de nos posicionar 
como um provedor de serviços 
de marketing para focar a cria-
ção de valor, idéias imaginativas 
e conexões para as marcas”, fri-
sa. Segundo ele, o fato de a eco-
nomia estar estagnada aumenta 
o valor para o cliente de cada 
anúncio aprovado. Para renta-
bilizar as verbas administradas, 
Lévy recomenda a eliminação 
de tudo o que não for indispen-
sável. “Deixe de lado a sofisti-
cação desnecessária e vá direto 
à essência”, ressalta, acres-
centando que o momento é de 
soluções acessíveis e, em alguns 
casos, de volta ao que é básico.

O entendimento das ne-
cessidades dos consumidores 
e a oferta de produtos que de 
fato agreguem valor à vida das 
pes soas também foram defen-
didos por Bernhard Glock, vice-
presidente mundial de compra 
de mídia da Procter & Gamble e 
presidente da WFA. Ele sugeriu 
que a simplificação chegue, in-
clusive, ao “processo decisório”, 
a fim de “liberar o investimento 
necessário para financiar o cres-
cimento e a inovação”.Johan Jervoe: “Fortalecer músculos, correr mais, levantar mais peso e exercitar mais”

Para Maurice Lévy, do Publicis Groupe, é preciso eliminar  
a sofisticação desnecessária: “Vá direto à essência”
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Mary Catherine Toker diz que empresas 
têm de se aproximar também das ONGs
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