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Alguns dos maiores nomes do mercado anunciante mundial participaram do debate de Cannes 
promovido este ano pelo WPP. Sir Martin Sorrel, ceo global do WPP, conduziu uma espécie de 
talk-show com Mary Beth West, vice-presidente executiva e chief marketing officer da Kraft 
Foods; Marc Pritchard, global marketing officer da Procter & Gamble; Mary Dillon, vice-
presidente executiva e diretora global de marketing da McDonald's Corporation; e Brian 
Perkins, vice-presidente de relações corporativas da Johnson & Johnson. As quatro companhias 
são as maiores investidoras mundiais de marketing. Sir Martin Sorrel discutiu com os 
entrevistados os efeitos da crise no mercado e as mudanças que o crescimento da mídia digital 
tem trazido para a comunicação das empresas. 
 
A vp de marketing do McDonald's informou que, apesar da crise, a rede vem ganhando em 
marketing share e com isso está investindo mais. "Estamos repensando nossos gastos para 
destiná-los para os locais certos", falou. O anunciante investe 7% da sua verba de marketing 
na área digital. "Um dos maiores impactos da recessão foi no tempo que passamos investindo 
em planejamento", contou o vp da J&J. [á a representante da Kraft Foods contou que, como a 
recessão fez .com que muita gente deixasse de comer fora de casa, ajudou no desempenho de 
alguns produtos da empresa, "E criamos receitas e dicas de como criar um ambiente de 
restaurante em casa. Com isso levamos muita gente para o nosso website", disse, 
acrescentando que a Kraft tem uma verba de dois dígitos destinada para a área digital. Já o 
representante da P&C disse que a crise levou a rever todos os planos e colocou a indústria em 
um novo- patamar. "Acho que estamos indo para um novo nível de inovação, a recessão nos 
leva a isso", disse. Ele acrescentou que a estratégia de marketing da P&G busca contato em 
todos os pontos com o consumidor. "Integrando todas as disciplinas para criar algo maior", 
acrescentou. A vp de marketing do McDonal’s arrancou aplausos ao criticar as intermináveis 
discussões sobre as diferentes mídias do mercado. "Temos que discutir ideias!", concluiu. 
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