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Coca-Cola busca novo diretor
de marketing para o Brasil

Jaime Troiano lança
As Marcas no Divã

Um processo interno já foi
iniciado pela Coca-Cola em busca
de um novo diretor de marketing
para o Brasil. O atual ocupante
do cargo, Ricardo Fort, foi pro-
movido para a vice-presidência
de marketing na índia.

Em outubro, ele se mudará
para Nova Délhi, onde assumirá
o comando da área para todo o
portfólio de marcas da The Coca-
Cola Company, em seis países da
região: índia, Sri Lanka, Ilhas Maldi-
vas, Bangladesh, Butão e Tibete.

"Há algumas semelhanças en-
tre os mercados da índia e do Bra-
sil, como a estrutura de fabricação
dos refrigerantes da Coca-Cola. A
companhia é líder do mercado in-
diano, mas lá o nosso refrigerante
mais vendido é Thums Up, uma
marca de cola local, comprada
pela Coca-Cola na década de 90,
seguida pela Sprite, na segunda
colocação", conta Fort.
• O executivo atua na Coca-Cola

há 11 anos. Começou como geren-
te das marcas Sprite e Coca-Cola,
foi diretor global de marketing

CAMPANHA

A caminho da índia: Ricardo Fort assume vice-
presidência de marketing para seis países asiáticos

esportivo, passando quatro anos
na sede da companhia, em Atlan-
ta (EUA) e, desde setembro de
2006, responde pela direção de
marketing da Coca-Cola Brasil.
Formado em engenharia civil,
Fort iniciou carreira como trai-
nee na Unilever, onde atuou por
dois anos antes dos três passados

na equipe da Kellogg's.
"Deixo a Coca-Cola

Brasil em um momento
em que a companhia está
superbem, com um papel
global importante, já que
este é o terceiro maior
mercado para a empresa,
atrás apenas de Estados
Unidos e México", frisa
Fort. De acordo com
dados Nielsen, a mar-
ca Coca-Cola lidera o
mercado brasileiro com
38,6% de share.

A seleção do novo
diretor de marketing da
Coca-Cola Brasil, que
cuidará das marcas da
"família cola", tem ca-

ráter internacional e envolve
executivos da companhia atuan-
tes no país e também em outros
mercados. O escolhido integrará
a equipe comandada pelo vice-
presidente de marketing da Coca-
Cola Brasil, o irlandês Jonathan
Lawlor, no cargo há um ano.

ALEXANDRE ZAGHI LEMOS

Walmart faz mudança em
posicionamento e logo

Wal-Mart agora é Walmart.
Os conhecidos ícones da marca,
a estrela branca e o srniley face,
também saem de cena e dão lu-
gar a uma nova logomarca, que
representa o sol. Todas essas
mudanças fazem parte da nova
postura adotada mundialmente
pela rede de hiper-
mercados, que este
mês passa a fazer
parte também das
42 unidades bra-
sileiras da marca,
presente no País há
14 anos. As altera-
ções começam no
layout das lojas até
chegar à fachada. Já
a nova estratégia de
divulgação, assinada
pela África, está no
ar desde a semana passada.

A partir deste domingo, 16,
a campanha chega a uma nova
etapa. Após mostrar que a polí-
tica de preços baixos praticada
pela empresa nasceu de seu
fundador, Sam Walton, a ação
foca neste momento o novo
slogan "É pagar menos. É viver
melhor", adaptado a partir do
original em inglês "Save Money.

Live Better". "A marca não tinha
tanto reconhecimento no Brasil.
Hoje temos uma quantidade de
lojas que suporta essa identida-
de mais clean, mais afetuosa",
acredita Eduardo Maia, vice-
presidente de marketing do Wal-
mart Brasil.

"É uma missão dupla. Nos EUA,
a questão de que o Walmart é a
cadeia com o menor preço já está
agregada. Aqui, estamos dando
verdade a este fato e, ao mesmo
tempo, agregando a questão de
viver melhor", completa.

As novidades na comunicação
visual da marca já
podem ser vistas
em cinco unida-
des do interior
de São Paulo. No
anúncio para a TV,
em versões de 30
e 60 segundos, um
jingle feito a par-
tir da canção "É",
de Gonzaguinha,
aborda a temática
da economia nas
compras com o

Presente na TV aberta, em refrão "Walmart é pagar menos /
revistas, jornais e rádios, além do
site de e-commerce dos hiper-
mercados, a plataforma repre-
senta a chance de a empresa se
popularizar entre os brasileiros.
"É o primeiro movimento deles
aqui, no que se refere a valores
e comunicação institucional",
diz Márcio Santoro, sócio e vice-
presidente executivo da África.

É viver melhor", que deverá con-
tinuar nas próximas campanhas.
Segundo Maia, o grupo faturou
ano passado R$ 17 bilhões no
Brasil, somando as receitas das
bandeiras Walmart, Todo Dia,
Sam's Club, Maxxi Ateado, Big,
Nacional, Mercadorama, Bompre-
ço e Hiper Bompreço.

GABRIEL NAVARRO

Um dos maiores desafios das
lideranças de marketing nas em-
presas é convencer seus pares de
áreas como finanças e controlado-
ria sobre a importância da marca
para o negócio. Mas, para o con-
sultor Jaime Troiano, autor do livro
As Marcas no Divã (Ed. Globo), os
acontecimentos dos últimos meses
que eclodiram após a falência do
centenário Lehman Brothers, em
setembro do ano passado, ajudam
a fortalecer essa visão.

"O furor do capitalismo dos
últimos 15 anos, com todas as
suas fusões e empresas e marcas
que surgiram ou desapareceram,
evidenciou a importância das
marcas como ferramentas de
negócios para sustentabilidade da
companhia e como agentes estabi-
lizadores do fluxo de caixa futuro.
E é por isso que elas valem tanto
dinheiro", afirma. "As marcas não
impedem crises, sejam as gerais
do mercado, sejam as internas da
empresa, que ocorrem por proble-
mas com produtos e distribuição,
por exemplo. Mas elas permitem
que as companhias se recuperem
de maneira muito mais rápida",
completa.

Autor do prefácio de As
Marcas no Divã, o presidente
do Grupo Talent, Júlio Ribeiro,
concorda e lembra que a crise
que vivemos foi financeira, e
não de marketing. "Analisei as
crises dos Estados Unidos; a
cada século eles têm duas muito
fortes, mas sempre financeiras.
Quando olhamos para 50 anos
atrás, vemos que 90% das mar-
cas líderes seguem líderes até
hoje", diz, dando um exemplo.
"As crises não causaram o fe-
chamento de empresas, mas sim
dos bancos. O mesmo ocorreu
no Brasil, onde tivemos Plano
Collor, Verão e seis mudanças
de moeda. As empresas seguem
aí, mas a maioria dos bancos
desapareceu, porque eles vivem
de emprestar dinheiro, e não de
vender produtos", afirma.

Por trás da idéia do livro,
de levar as marcas a um divã
para serem ouvidas por um
psiquiatra para que descubram
o seu papel, os 13 capítulos
são uma grande celebração do
poder crescente que elas têm,
e também da importância do
consumidor na sua construção.
"É impossível administrar bem a
marca, seja de serviço, consumo
ou até B2B, se não se entender
profundamente a mentalidade
dos clientes e consumidores,
que são hoje muito mais com-
plexos do que há 30 anos por
causa da fragmentação das mí-
dias e de suas relações sociais",
defende Troiano.

Questionado sobre se a mar-

ca já é de fato reconhecida nas
empresas brasileiras, Troiano
disse um curioso "sim e não
"Por um lado é verdade, por-
que os CEOs dão mais atenção
à marca. Inclusive temos na
Troiano (consultoria da qual é
sócio) um estudo com 50 líderes
executivos de grandes empresas,
que representam 6% do PIB do
Brasil. Eles estão preocupados
e sabem que a marca é um ativo
fundamental para o valor do ne
gócio, variando de acordo com
setor", diz, mas ressalta que essa
percepção não foi aceita ainda
pelos outros setores. "De maneira
geral, o marketing segue feuda-
lizado dentro do departamento.
Ele não é ainda uma bandeira
que todos na empresa ajudam a
construir. Hoje, na contabilidade,
por exemplo, marketing é uma
conta de despesa, mas precisa se
tornar algo que gera valor para a
empresa", destaca.

Entre os capítulos que anali-
sam as mais recentes descober-
tas sobre hábitos de diferentes
segmentos de consumidores e
sobre tendências de branding,
vale um destaque para o último,
que traz diversos cases de em-
presas brasileiras. Troiano faz
um alerta: "O Brasil tem ainda
muito o que aprender e precisa
ter humildade de prestar aten-
ção ao que se faz de melhor no
primeiro mundo em termos de
marca. O primeiro caminho é
abandonar os sentimentos de
vaidade corporativa, uma mos-
quinha que quando morde a
empresa causa um mal danado,
porque lhe dá a percepção de
que ela se basta, que ela co-
nhece totalmente o produto e
o consumidor", diz o consultor.
Ele ressalta também a neces-
sidade de maior interação dos
profissionais do País em eventos
internacionais, que trazem co-
nhecimento sobre o que se faz lá
fora. O lançamento será no pró-
ximo dia 20, na Livraria Cultura
do Shopping Villa Lobos, em São
Paulo, a partir das 19h30.
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