


Como os departamentos de marketing po-
dem utilizar o mundo digital de forma mais
eficiente nos seus processos diários? Essa é
uma pergunta que 10 em cada 10 executivos
do mercado de comunicação e marketing
faz todos os dias. Para Michael Moon, um
dos principais especialistas em marketing
digital do mundo, CEO da Gistics Incorpo-
rated, a grande maioria desses executivos
ainda não sabem utilizar as soluções digi-
tais de forma eficiente no seu dia a dia. Em
uma palestra realizada no Brasil, promovi-
da pela Arizona, em março, o norte-ame-
ricano comentou, por exemplo, que os pro-
fissionais de marketing gastam uma hora
a cada 10 horas com atividades de busca e
organização de ativos e que cerca de 10%
da verba de marketing das principais em-
presas mundiais é gasta com localização de
materiais. É uma questão de tempo para que
os processos físicos passem a ser digitais.
A única saída é tudo ficar nas nuvens.

Para Michael Moon, a automação nos de-
partamentos de marketing das empresas
vem ocorrendo em todo o mundo, incluindo
o Brasil. "O que se vê é que as empresas, de
alguma forma, estão automatizando suas
atividades, com fluxos e processos. Muitas
vezes isso começa com um PC básico e o
uso de aplicativos da internet, redes e siste-
mas de informação compartilhada. Mas há
algumas companhias que se movem mais
rápido", afirma o executivo.

Os profissionais que atuam nessas compa-
nhias estão preparados para essa mudança?
Para Moon alguns profissionais ainda são
resistentes. "Esses profissionais consideram
que o processo deixa de ser criativo com es-
ses novos formatos digitais. Mas, o que eles

precisam entender é que com a sistematiza-
ção do processo acontece exatamente o con-
trário, há mais tempo e liberdade para que
eles usem cada vez mais a criatividade em
outras etapas", diz.

Para o presidente da Arizona, Marcus
Hadade, hoje responsável pela gestão da

"Alguns
profissionais
de marketing
consideram
que o processo
deixa de ser
criativo com os
novos formatos
digitais"
área de marketing de empresas como Na-
tura, Carrefour e Banco Santander, não
se pode negar que essa mudança se trata
de uma quebra de paradigmas. "Muitos se
adaptam rapidamente aos novos processos,
mas, é claro, como é da natureza humana
há também os que resistem bravamente às
mudanças, mesmo que elas sejam para me-
lhor". E completa: "O que percebo no dia a
dia é que existe um crescimento na aderên-
cia dos profissionais às novas plataformas".

O que move essa mudança é a cobrança

por resultados e a necessidade de tomar de-
cisões mais rápidas. "O sistema de automa-
ção do marketing funciona perfeitamente
bem para as pequenas e médias empresas.
É possível perceber um grande aumento
na produtividade com o uso de ferramen-
tas simples, baseadas na web, como Skype,
Basecamp, Google, Zoho, SurveyMonkey,
Scribd, Vyew, WordPress. Além das de auto-
gestão, isso mostra que o sistema é positivo
para as pequenas e médias", afirma Moon.

Mas o ganho com a automação do marke-
ting não fica só na otimização do tempo. "Há
também um ganho financeiro em jogo, num
período de longo prazo", afirma Moon. O
consultor alerta para o fato de que as empre-
sas que ainda não se deram conta da impor-
tância da automação no marketing correm
riscos de perder as vantagens competitivas.

A saída, segundo Moon, está num canal
integrado de marketing que torna possí-
vel uma plataforma de gerenciamento de
informações que inclui gestão de campa-
nhas, fluxo de aprovações, execução da
premedia, entre outras facilidades. "E isto
já é realidade em muitas empresas que
adquirem esses serviços, reduzindo seu
custo inicial de US$ 222 para US$ 100 por
usuário por mês", dimensiona.

"Hoje, vivemos em um mundo digital,
que não tem mais espaço para processos
analógicos", afirma Hadade. "Todo o ma-
terial está disponível digitalmente, inclu-
sive, o acervo de ações realizadas pelo
departamento de marketing de um anun-
ciante ou uma agência", explica o presi-
dente da Arizona. • •
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