


No início da década de 60, o marketing
era definido como o desempenho das ati-
vidades de negócios que dirige o fluxo de
bens e serviços do produtor ao consumi-
dor. De lá para cá esse conceito sofreu
diversas transformações. Veio a globali-
zação, os novos meios de comunicação
e as novas tecnologias causando um im-
pacto relevante nos antigos modelos. E
as mudanças continuaram cada vez mais
rápidas - e não vão parar.

A internet e a conectividade mudam
paradigmas, tirando o poder das marcas
e entregando ao consumidor. Conceitos,
problemas e soluções novas estão sendo
criados. "As mudanças ocorreram mais
rapidamente do que a própria academia
pôde acompanhar. Já morei na China
e nos Estados Unidos, mas essa minha
experiência vale pouco para o meu tra-
balho. Hoje, 60% dos meus problemas
são inéditos. Quem sabe como gerenciar
uma crise no Twitter? A única saída é
experimentar", avalia Romeo Busarello,
professor de marketing do Insper, novo
nome do IBMEC São Paulo, e diretor de
marketing da Tecnisa.

O norte-americano Philip Rotler, autor
(juntamente com Revin Reller) do livro
Administração de Marketing, lançado
em 1967 e que se tornou uma bíblia do
marketing em todo o mundo, iniciou
uma primeira revolução na literatura
do marketing existente. Quando Rotler
começou a bibliografia era basicamente
descritiva. O guru trouxe foco à econo-
mia e à tomada de decisões, abordando o
marketing sob o ponto de vista adminis-
trativo. Desenvolveu modelos de merca-
dos e de comportamento de marketing
ainda muito utilizados. Ampliou o domí-
nio do marketing, quando percebeu que
os objetos negociáveis no mercado iam
além dos produtos e serviços, incluindo
o marketing de pessoas, lugares, idéias,
experiências e organizações. Criou a
máxima "O cliente tem sempre razão".
Agora, caem por terra todos os modelos
criados por ele.

NOVOS PARADIGMAS
Com preços mais acessíveis e uma in-
finidade de possibilidades de comuni-

cação com os consumidores, a internet
transforma o marketing tradicional, de-
mocratizando o conteúdo de pequenas a
grandes empresas. As ações ganharam
alcance global, disponibilidade 24 horas
por dia, com custos mais baixos e men-
suração de resultados em tempo real. É
preciso tomar decisões mais rápidas por-

que as mudanças ocorrem o tempo todo.
Para Adriana Cambiaghi, especialista

em recrutamento da consultoria ameri-
cana Robert Half, as principais altera-
ções ocorridas no marketing influencia-
ram principalmente a fonte de pesquisa
e insights, a comunicação e os canais de
vendas. "Quando pensamos em fontes



de pesquisas e insights, a internet 2G e
a 3G permitem a geração de conteúdo
pelo consumidor, tornando-se fonte de
pesquisa direta para as empresas que as
usam para insights sobre seus produtos,
suas campanhas, suas marcas. As com-
panhias também passaram a usar comu-
nidades ou blogs para buscar mais infor-
mações de seu público-alvo e, com isso,
trabalhar de modo mais personalizado
com ele", avalia.

O mundo digital também permite uma
comunicação mais direta. "Ficou mais
fácil segmentar para produzir mensa-
gens focadas no público-alvo, já que os
conteúdos são específicos. Com mais en-
tendimento do consumidor, aumenta o
impacto das marcas", comenta Adriana.

Segundo ela, o mundo digital tam-
bém trouxe uma nova dinâmica para
as vendas, que agora passam a incluir
o e-channel. "A venda via internet tem
grande potencial para muitos segmen-
tos. Varejistas incrementam seus resul-
tados com compras combinadas, mas in-
dústrias, como a de bens de consumo, já
passam a enxergar a web como potencial
canal para desconcentrar suas vendas de
grandes varejistas", complementa.

A mudança é ampla e atinge várias
disciplinas no marketing. "A transfor-
mação está sendo grande no marketing
e em todas as suas modalidades - pro-
paganda, marketing direto, etc. Digo que
está sendo porque ainda estamos em
processo de aprendizado digital", co-
menta Marcelo Olival, responsável pela
comercialização de automóveis da Divi-
são Norte da Volkswagen do Brasil. Por
sete anos, como diretor de marketing da
Volks, Olival realizou pesquisas, campa-
nhas, promoções e vendas. "A internet
ainda não é um meio consagrado para
a compra de automóveis O km, mas 98%
daqueles que adquirem carro novo fize-
ram algum tipo de consulta na web. Por
isso, investimos pesado em ferramentas
digitais nos últimos anos para atender a

, essa demanda crescente por informações
de produtos", destaca.

Segundo Manoela Amaro, diretora de
marketing da TAM, a principal mudança
ocorreu com o consumidor. "A tecnolo-

gia da web tornou a comparação entre
produtos e serviços mais fácil, 'tangível'
- por meio de fotos e vídeos - e rápida.
O consumidor tornou-se mais exigente e
passou a comentar, reclamar, sugerir e
participar", afirma.

Para Manoela, um simples comentário

de um consumidor bem relacionado na
web pode prejudicar ou ajudar a recu-
perar uma marca. "Essa mudança exige
agilidade às ações de marketing e, por
isso, as ferramentas de comunicação es-
tão cada vez mais integradas, principal-
mente com o meio digital."



Para Olival, essa revolução diminuiu
o poder dos meios tradicionais de co-
municação, mas nem tanto quanto se
imaginava no início. "Ouvi comentários
de que revistas e jornais iriam sumir.
Mas não acredito que isso ocorra. Para
nós, a mudança é gradativa em termos
de estratégias, e a internet passou a ser
fundamental em qualquer ação que re-
alizamos", explica. E completa: "Tudo
pode ser testado e avaliado na web. A ve-
locidade de resposta e a mensuração dos
resultados são rápidas e precisas, com

quase 100% de garantia".
Segundo Ricardo Fort, diretor de ma-

rketing da Coca-Cola, a internet permite
mais recursos para utilizar filmes, an-
tes impossíveis de serem usados com a
TV. "Versões mais longas e making offs,
entre outras ações, agora podem ser dis-
tribuídos. Além disso, podemos comple-
mentar as campanhas com peças virais,
que, mesmo sem marca, complementam
a ação de forma interessante. Um exem-
plo é o filme "Biro-Biro" postado no ano
passado no YouTube", acrescenta.

Fort acredita ainda que as ações de
promoções se beneficiam bastante das
tecnologias digitais, especialmente de
celulares. "Muito do trabalho que tínha-
mos antes com a logística de uma pro-
moção já pode, ser substituído por SMS,
por exemplo."

Para Hugo Janeba, vice-presidente de
marketing da Vivo, mais do que admitir
o crescimento potencial dos novos meios
é preciso perceber que eles provocaram
uma relação diferente, que vai além de
um emissor e um receptor. "Mais do que



ESTUDO APONTA COMO ANDA A IMAGEM DO MARKETING NO BRASIL

A Associação Brasileira de Marketing & Negócios (ABMN), em
parceria com o Ibope Inteligência, realizou o primeiro estudo
do projeto A Imagem da Área de Marketing no Brasil. A pesqui-
sa, feita em duas etapas, utilizou como público-alvo profissio-
nais da área em todo o País. Na primeira parte, a quantitativa,
foram 350 entrevistados, entre agosto e novembro de 2008. Já
a amostragem qualitativa ouviu oito gestores de marketing,
em janeiro e fevereiro deste ano. Dos entrevistados, 36% ocu-
pam posições estratégicas nas empresas, 35% ocupam cargos
no nível médio hierárquico e 29% foram profissionais da área,
sem cargos de decisão.

O resultado mostrou uma nostalgia na comparação entre o
profissional de marketing do passado e o de hoje em dia. Eles
consideram que antigamente o profissional era mais ligado
emocionalmente a marcas, empresas e produtos. Tinha liber-
dade de gerir as marcas e envolvia-se muito mais.

No presente, o mercado é mais competitivo, e os profissio-
nais, mais generalistas. É preciso conhecer mais profunda-
mente o negócio das empresas e lidar com muitas variáveis
e influências ao mesmo tempo. Os profissionais também são
mais impactados por outras áreas, como legislação, economia
e câmbio. Também compartilham mais as decisões sobre as
marcas. Um dos entrevistados definiu assim o que pensa: "O

marketing era mais romântico, as pessoas eram idolatradas.
Hoje é a luta do dia a dia, é mais pé no barro."

O reflexo dessas mudanças também atingiu as áreas de mar-
keting. A pesquisa mostrou que os profissionais consideram
que, no passado, o marketing buscava promover o produto,
mas sem uma visão de negócio. O profissional tinha certo "de-
sapego" da realidade, era "o louco sonhador". Tinha status, por
estar sempre promovendo festas e participando de eventos.

A visão de hoje é que a área ganhou importância ao longo dos
anos. É mais reconhecida e tem mais poder. Para alguns, é a
área fundamental da empresa. Porém, sofre maiores cobran-
ças e pressões. Hoje, as dificuldades são maiores para aprovar
os planos. É preciso comprovar os resultados.

Atualmente, conforme avaliou o estudo, a formação pro-
fissional foi aperfeiçoada com uma visão mais generalista,
com foco no negócio, maior sagacidade e agilidade, pensa-
mento financeiro mais presente e consistente e foco maior
em resultados.

Os pontos positivos é que a área se profissionalizou, deu
maior importância ao negócio, mais responsabilidade e serie-
dade, e tornou-se mais realista. Os pontos negativos aponta-
dos foram que o marketing perdeu autonomia de decisão, li-
berdade, ousadia, envolvimento e apego.



interativas, as marcas chegarão ao es-
tágio de 'marca querida' quando o 560
graus for realizado por meio de relações
com o consumidor, quando a publicida-
de conseguir entregar os atributos dos
serviços e produtos por meio de experi-
ências, com histórias construídas pelos
próprios consumidores", prevê Janeba.

Mudanças que forçaram o próprio Ko-
tler a se revisitar e mudar antigos con-
ceitos. A mais recente defesa de Kotler
diz respeito a uma nova visão do marke-
ting baseada principalmente no uso da
internet e das mídias sociais - uma po-
sição que ainda desperta muitas discus-
sões, principalmente entre os que con-
tinuam fazendo cara de ponto de inter-
rogação quando o assunto é o ambiente
digital. Em suas apresentações ao redor
do mundo, Kotler mostra como funciona
o novo marketing. Para ele, é como um
jogo de dardos, em que os clientes são o
centro do alvo e os dardos representam
o investimento em marketing, que, no
atual cenário de crise, precisam ser cada
vez mais precisos. Uma tarefa nada fácil
para os profissionais que ainda insistem
em utilizar antigos modelos.

CHEGOU A HORA DE MUDAR
"Antes, o profissional de marketing que
pegava uma publicação e apertava a
folha para saber a gramatura do papel
entendia do negócio. Hoje, ele precisa
ser mais digital do que analógico. Para
perceber a diferença, basta ver como ele
aperta o celular. Se for com o indicador
ele é basicamente analógico, mas se usar
o polegar é uma pessoa que sabe se re-
lacionar com o mundo digital", afirma
Romeo Busarello, da Tecnisa.

Para Busarello, o consumidor está
mais preparado do que as empresas. "No
Brasil, você pode contar nos dedos as
empresas que fazem ações digitais. Parte
desse problema é que, apesar de não ser
mais novidade, a internet ainda não foi
incluída nas disciplinas fundamentais
do marketing. As escolas ainda não estão
preparadas para ensinar aos novos pro-
fissionais como fazer negócios utilizan-
do o mundo digital", diz. Ele acredita que
as mudanças são mais rápidas do que as

universidades e a literatura conseguem
acompanhar. "As ferramentas digitais
são tratadas hoje sem aprofundamento.
É preciso ensinar como pensar em uma
estratégia de comunicação em diversos
meios, como medir resultados e utilizar
a internet tecnicamente."

Para acompanhar as demandas do mer-
cado e dos consumidores, o profissional
também precisa mudar - e rápido. "Não
dá para esperar o que a academia vai
indicar. É uma tarefa que demanda um
esforço muito maior dos profissionais. É
preciso ler muito, pesquisar e entender o



que está acontecendo", avalia Busarello.
O papel do novo profissional de marke-

ting é descobrir quem são os clientes e o
que eles valorizam em uma empresa. É
preciso saber ouvir os consumidores. Se-
gundo Rotler, uma das principais--estra-
tégias para conseguir as respostas é uti-

lizar o monitoramento das redes sociais.
Sites de relacionamento como Orkut e
Facebook são termômetros para medir a
avaliação das marcas. "O novo profissio-
nal de marketing, ou o antigo atento, tem
que enxergar esse roadmap tecnológico,
de hábitos e comportamentos e de pro-

fundas mudanças sociais", lembra Hugo
Janeba, da Vivo.

Nesse novo contexto, o profissional
de marketing deixa de ser ator das es-
tratégias e deve ouvir e entender o que
os consumidores querem e esperam das
marcas. "Ele precisa ser um consumidor
2.0 para conseguir ser um profissional
2.0", explica Busarello. Andreia Vascon-
celos, gerente de marketing da Motorola,
concorda com esse conceito. "O profis-
sional de marketing deve estar literal-
mente conectado, ser um usuário - gos-
te ou não. Ele precisa saber como isso
funciona, saber o que pode ou não ser
apenas um modismo." E complementa:
"Depois de ser um usuário, ele precisa
das informações técnicas, de como ter
métricas, segmentação e efetividade".

Para Vinicius Pan, gerente da mar-
ca Trident (da Cadbury) no Brasil, não
existe mais espaço para o profissional de
marketing excessivamente tradicional.
"Como estamos vivendo em um tempo
em que o avanço tecnológico é cada vez
mais rápido, o profissional de marketing
precisa participar dessas mudanças, do
contrário ele ficará para trás", afirma.

Atenção é a palavra-chave. Na opinião
de Ana Theresa Borsari, da Peugeot, para
o profissional transitar bem nesse am-
biente de evolução tem de estar sempre
atento. "As ferramentas mudam muito
rapidamente, e o profissional precisa es-
tar antenado, criar uma equipe especiali-
zada que lhe dê os subsídios necessários
para avaliações mais precisas. Munido
com os indicadores corretos é possível
tomar decisões rápidas, mudar ações
se for necessário, reforçá-las ou mantê-
las", diz.

Os gestores de marketing precisam
mudar - e rápido. "Já vi profissionais de
36 anos apenas perderem o bonde da his-
tória porque têm medo das novas tecno-
logias que estão surgindo", lembra Busa-
rello. Para Adriana Cambiaghi, da Robert
Half, os gestores da indústria precisaram
mudar o mind set, a velocidade em que
adquirem informação. "Por ser um meio
relativamente novo, é preciso conviver
com a incerteza em relação a quanto se
deve investir ou não nesse meio, porque



ainda não existe histórico para embasar
retorno sobre o investimento", explica.

A internet também transformou os ges-
tores de marketing em rápidos tomadores
de decisão. "Não se pode demorar, pois
o tempo implica mudança de tendência,

mudança de estratégia", avalia Adriana.
O FENÔMENO DAS MÍDIAS SOCIAIS
As mídias sociais passaram a ditar mo-
das, hábitos de consumo e a influenciar
as pessoas. "Antes, os meios digitais
eram trabalhados basicamente como de-

rivados da mídia off-line, mas a partir da
evolução das redes sociais percebeu-se
mais nitidamente a necessidade de de-
senvolver estratégias específicas para
os meios digitais, de analisar como se
posicionar melhor nesses novos meios",
afirma Ana Theresa Borsari, diretora de
marketing da Peugeot.

Andreia Vasconcelos, gerente de ma-
rketing da Motorola Brasil, diz que, com
mais de 66 milhões de internautas e 150
milhões de celulares no País, é impossí-
vel pensar uma campanha institucional
ou de varejo sem a utilização de mídias
digitais. "O brasileiro adota muito rapi-
damente as novas tecnologias. Destacou-
se no MSN, no Orkut, no Twitter. São mí-
dias que mudam a forma de lidar com as
marcas e que já se consolidaram como
ferramentas de marketing", afirma.

Com o crescimento da classe C e o já
estabelecido consumo das classes A e B,
que deram maior acesso à internet, as
redes sociais ganham ainda mais rele-
vância. "No meio digital, as pessoas têm
um nível de expressão e de visibilidade
bem maior do que antes. Por isso, as re-
des sociais são um fenômeno. Isso faz
com que as marcas precisem ter mais
cuidado. Um comentário positivo ou ne-
gativo tem um impacto muito maior. A
comunicação deixou de ser 'one-to-one'
e passou a ser 'many-to-many'", avalia
Vinícius Pan, gerente da marca Trident
no Brasil.

No ano passado, em palestra realiza-
da aqui no Brasil, Kotler defendeu o uso
de novas mídias, como as digitais. Para
ele, muitas empresas ainda subestimam
o que podem conseguir com esses novos
instrumentos de comunicação. Kotler
disse que os anúncios tradicionais fazem
pouco, diante da influência das mídias
geradas pelos próprios consumidores,
com seus comentários, por exemplo, no
Orkut, em blogs ou sites, que são lidos e
comentados por mais de l bilhão de pes-
soas hoje em dia. Isso gera retorno do
consumidor diretamente para a empre-
sa, seu site, sala de chat ou blog.
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