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O marketing das grandes em-
presas passa por um grande
processo de mudanças. Velhas
práticasvêmsendoabolidas,ao
se tornarem obsoletas com o
crescimento das novas mídias.
Hoje, não cabemais, por exem-
plo, o envio demala direta para
os consumidores emações pro-
mocionais,explicaadiretorade
Mídia daUnilever,Maria Luisa
Lopez. Segundo ela, essa alter-
nativa acabou sendo substituí-
daporumaaçãomais eficiente,
queéoenviodeinformaçõesvia
internet oumensagemde texto
por celular. Afinal, há hoje no
Brasil quase umcelular por ha-
bitante.
O velho serviço de atendi-

mentoao cliente tambémentra
nessa era de modernização. A
Nestlé vai comemorar os 50
anos do seu SAC – um dos pri-
meirosaentraremoperaçãono

País–comaintroduçãodaalter-
nativa do SMS, mensagens via
celular. As queixas, ou elogios,
agora vão navegar eletronica-
mente.
A velocidade introduzida pe-

la expansão dosmeios eletrôni-
coseaportabilidademudaare-
lação entre as empresas e con-
sumidores. “Existe um funda-
mento que permanece, que é o
conhecimento profundo do seu
consumidor.Masmudouacom-
plexidade dos pontos de conta-
to que temos de atender”, diz
Izael Sinem Jr., diretor de Co-
municação e Serviços de Mar-
keting daNestlé.
Nosúltimosdezanos,acorri-

dapelaatençãodoconsumidor,
quesedispersaemmeioatanta
oferta, fez os profissionais da
áreademarketingsofisticarem
sua formação. E, mais do que
isso,promoveraramovimenta-
ção nesse segmento. Grandes
companhias, com vasto portfó-

lio de produtos e lançamentos
anuais,casosdeUnilevereNes-
tlé, jádispõemdeexecutivosde-
dicadosapenasacuidardapro-
gramaçãodeMídia.Ouseja, es-
colherqualcanalvaiutilizarpa-
ra passar suamensagempubli-
citária para cada necessidade
de produto.
Arazãodessapreocupaçãoé

fácil de entender. Afinal, a ver-
ba disponível no orçamento se-
guepraticamenteigual.Jáonú-
mero de veículos de comunica-
ção cresceu exponencialmente
comaeradigital.Eamaiorpreo-
cupação das empresas é equili-
brar as finanças para não dar
tiro de canhão em ratinho.

“Há vantagens em todas es-
sasmudanças”,acrescentaovi-
ce-presidentedeAssuntosCor-
porativosdaUnilever,LuizCar-
los Dutra. “Podemos alterar a
rota de uma programação de
mídia deficiente durante o pro-
cesso. É um desafio orquestrar
tudoisso,masosresultadossão
melhores.”
Odesafiodequeelefalaéreu-

niros fornecedoresnumasalae

fazer com que falem a mesma
língua.E,maisdoqueisso,admi-
tir os erros.Há inúmeras ferra-
mentas indicando o que acha o
consumidor. Por exemplo, gra-
ças à movimentação de algu-

masdas campanhasdos 15 pro-
dutos do portfólio da Unilever,
entre 15 de outubro e 15 de no-
vembro, o nome da companhia
liderava o ranking das buscas
corporativas, segundo relató-

rio do Google. Isso passa a ser
um indicador de visibilidade e
acerto das táticas utilizadas.
Um outro exemplo é a volta

às prateleiras do Nescau tradi-
cional, quehavia sido substituí-
do pela fórmula alterada e ga-
nhoaassinaturadeNescau2.0.
“As queixas dos consumidores
nas redes sociais, com comuni-
dades de protesto no estilo ‘eu
quero meu Nescau de volta’,
nos fez retroceder”, conta Si-
nem. “Não há o que discutir,
além de respeitar a vontade do
consumidor.”
Mario Castelar, hoje consul-

tordemarketingequeporanos
foi executivo daprópriaNestlé,
publicou este ano um livro (O
MarketingdaNovaGeração),on-
de defende que “os gestores de
negócio precisam desenvolver
um novomodelo mental que os
habilite a lidar com um conjun-
to mais abrangente de discipli-
naserefletirsobreas formasde
interagir com as pessoas”.
ParaCastelar, as estratégias

de marketing devem partir da
aceitaçãodequeomundointer-
conectado criou condições de
comunicação um a um. E, com
isso, a veiculação demassa dei-
xa de ser o foco, o que vai exigir
um redesenho dos que gravi-
tam nesse segmento, como os
institutos de pesquisa, as agên-
cias de propaganda e escritó-
rios de design, entre outros. ●
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Empresasseadaptamaonovomarketing
Grandes grupos enfrentam o desafio de gerenciar as mudanças criadas com o avanço das mídias digitais

Mais informações: www.forunsestadao.com.br

Os Fóruns Estadão Regiões vão retratar as tendências da nossa economia. Serão 5 
eventos que mapearão cada região do país, sendo os primeiros sobre as regiões Norte 
e Nordeste. Os Fóruns vão debater seus principais segmentos econômicos, exemplos 
de crescimento e negócios bem sucedidos. Aguarde a programação. 
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Turismo e os novos pólos industriais.
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Crescimento, desenvolvimento
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As novas mídias
criaram condições
de comunicação
um a um
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