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Beth Comstock, Chefe global da área de marketing da General Electric

Na GE, iPhone
ajuda a construir
imagem da marca
Aplicativos para smartphones são arma da gigante americana para
prestar serviços e auxiliar consumidor a usar seus produtos
Fernando Scheller

de mudança de imagem?

QUEM É

Antes da entrevista, a principal
executiva de marketing da gigante norte-americana GE, Beth Comstock, sacou o modelo
mais recente do iPhone da bolsa para registrar os bastidores
da própria sessão de fotos. “É
para meu blog”, justificou a executiva. Para Beth, porém, o uso
constante do telefone celular
não é apenas gosto pessoal,
mas parte de uma estratégia de
construção de uma marca de
forte conteúdo tecnológico.
Cerca de 15% do investimento em publicidade da GE é destinado a “mídias digitais”. A aposta inclui forte presença em redes sociais como Facebook,
mas concentra fichas nas soluções para aparelhos móveis.
Na visão da executiva, “o futuro está no celular”. Em entrevista ao Estado durante visita
ao Brasil na semana passada, a
responsável mundial pelo marketing da GE disse que os aplicativos para smartphones são
parte de uma estratégia de ampliar os serviços associados aos
produtos da companhia, de turbinas de aviões a aparelhos médicos. A seguir, os principais trechos da entrevista.

A criatividade não se restringe aos laboratórios de pesquisa.
Acho que era preciso expandir
a noção do que significa inovação. Nosso departamento de
marketing e vendas criou a expressão “inovação comercial”.
Isso significa que é preciso
adaptar os modelos de negócio
às novas tecnologias. E é isso o
que o nosso departamento de
marketing vem tentando fazer
ao longo da última década.

● Você é vista como a profissio-

● A GE passou por um período

✽ Principal executiva da área
de marketing e vice-presidente sênior da GE, Beth Comstock iniciou a carreira como
produtora de uma rede de TV
local no Estado da Virgínia.
Dentro da General Electric,
foi presidente de mídias integradas da NBC Universal.
À frente do braço de mídia,
liderou a aquisição do site
ivillage (dedicado a mulheres
de várias idades) e ajudou a
formar o hulu.com (site de
vídeos).

nal que veio para a GE incentivar
a criatividade.

Sim. Tivemos sorte nas Américas, porque a GE teve um bom
reconhecimento de marca por
décadas, mas a maioria das pessoas ainda via a empresa como
uma companhia de eletrodomésticos e iluminação. Entretanto, para construir uma imagem mais ligada à tecnologia e à
infraestrutura, era preciso mais
do que isso. O que nós fizemos
foi expandir a noção do que a
GE faz, com mais foco em tecnologia e inovação.
● A estratégia de marketing da
GE é a mesma ao redor do mundo, ou há adaptações?

É basicamente a mesma, porque nossas inovações estão baseadas em dois pilares: criação
de fontes de energia limpa e facilitação do acesso a serviços
de saúde. Na maioria dos países, energia, saúde e infraestrutura estão entre as preocupações centrais – por isso, é uma
estratégia que funciona bem na
China e no Brasil, por exemplo.
À medida que continuarmos a
construir nossa marca no Brasil, ficará claro que a saúde e as
tecnologias limpas são a base
do nosso trabalho.
● Você é uma entusiasta do marketing digital, que responde por

Entretenimento. Para Beth, do marketing da GE, série ‘30 Rock’ traz leveza à marca
15% dos investimentos da GE.
Para onde vai o dinheiro?

Não dá para fazer marketing e
não ver a área digital como uma
parte grande do trabalho. Eu
me entusiasmo com as diferentes ferramentas que nos conectam aos nossos consumidores.
Na área de saúde, desenvolvemos aplicativos para iPhone
com uma organização chamada
Medhelp.org que estão sendo
muito bem aceitos. Um deles é
direcionado a mulheres grávidas, e acompanha o desenvolvimento do bebê. Mas não nos
concentramos somente no consumidor final. A maior parte
das nossas vendas é para outros
negócios. Para as companhias
aéreas que usam nossas turbinas, desenvolvemos uma série
de aplicativos a serem usados
por prestadores de serviço. Se
alguém está monitorando uma
turbina da GE em uma compa-

nhia, poderá usar o iPhone para
ter acesso a um serviço auxiliar.
É uma estratégia que ajuda no
trabalho diário de quem lida
com os nossos produtos e também ajuda a construir a marca.

muito antes de um vendedor bater à porta de uma companhia,
ela tem acesso a informações e
avaliações do produto na internet. E isso precisa afetar as decisões (da área de marketing).

● Todo tipo de cliente usa as mídias digitais?

● Durante muito tempo, a GE foi
vista como uma empresa de engenheiros, sisuda. Como a série
30 Rock, que brinca com a imagem do grupo, ajuda neste processo de mudança?

A maior parte dos consumidores da GE é formada por pessoas que tomam decisões em
grandes empresas. E, se você
analisa as redes sociais, 90%
dos homens de negócios nos Estados Unidos usam sites como
Facebook, LinkedIn e YouTube
para fins profissionais. Temos
de levar em conta que os homens e mulheres de negócio
são consumidores como quaisquer outros. Precisamos vender
a nossa marca nas redes sociais
e também garantir que a GE
apareça primeiro nas ferramentas de busca na internet. Hoje,

Isso não foi planejado. Nós não
fomos aos criadores da série e
dissemos: por favor, faça da GE
o pano de fundo do show, com
um presidente que dirige as
áreas de programação da NBC e
de micro-ondas. Talvez o fato
de nós estarmos dispostos a deixar os outros brincarem conosco ajude a aproximar as pessoas
da marca, mostre que nós podemos nos divertir, apesar fazermos um trabalho sério.

Série ‘Mad Men’ como eco da realidade
REPRODUÇÃO

Profissionais veem seu
dia a dia retratado na
série americana que
mostra o mercado
publicitário dos anos 50
Stuart Elliott
THE NEW YORK TIMES

Hoje em dia, a BBDO tem dois
conjuntos de clientes. O primeiro é composto pelos clientes para os quais a agência trabalha de
fato, e o outro corresponde aos
clientes para os quais a agência
trabalhanomundodefazdeconta da série Mad Men.
Desde a estreia da série no canal americano de TV a cabo
AMC, em 2007, a BBDO foi mencionada em diversos episódios.
Mas, na mais recente temporada
– a quarta –, a BBDO faz parte de
uma das tramas mais significativas, ao tomar da agência inicianteSterling Cooper Draper Pryce,
administrada pelos personagens principais de Mad Men, a
conta dos cigarros Lucky Strike
em 1965.
“Apublicidadesutil não intencional e não patrocinada parece
ter atraído certa atenção (para a

Conversa dura. Perda de cliente assombra agências reais
BBDO)”, escreveu num e-mail
Andrew Robertson, diretor-executivo da BBDO Worldwide em
Nova York, uma divisão do Grupo Omnicom. “Até o momento,
no entanto, isto não resultou em
novosclientesparaanossaagência”, brincou.
Asnovidadesdaquartatemporada parecem ter intensificado
este interesse porque as históriasforamenxergadascomoverídicas. “Como em todos os seriados, há muito de irreal em Mad

Men”, afirma David Lubars, presidente e diretor de criação da
BBDO North America. “Mas há
muita coisa que eles retratam
corretamente – o que às vezes
produz certo desconforto.”
AperdadacontadaLucky Strike, por exemplo, ameaçou a solvência da Sterling Cooper Draper Pryce, porque aquela era, de
longe, a maior cliente da agência
iniciante. Assistir ao desenrolar
desta trama “me atingiu diretamente no plexo solar”, diz Carol

Cone, diretora administrativa
da Edelman em Nova York, pois
evocou memórias de uma semana em 1995 quando uma agência
de Boston pertencente a ela perdeuduasgrandescontasempoucosdias.“Suaconfiançaédizimadaesomoslevadosa nosperguntar se a agência será capaz de sobreviver. Eu certamente conheçobemador sentidapelospersonagens.”
Caprichos. Barbara Lippert, crítica de publicidade da revista
Adweek, especializada no setor,
diz que a ideia de que “tudo pode
virar fumaça no dia seguinte aindamantémfuncionários demuitas agências acordados à noite”.
“Apesar de todas as mudanças
na publicidade, apesar de todos
os avanços tecnológicos, certas
coisasnuncamudam”,acrescenta.“Nãoimporta quãogrande seja a sua agência, ela ainda depende de conexões, das políticas do
ambientedetrabalho edoscaprichos dos clientes.”
Barbaratambémelogiapequenos toques que reforçaram a verossimilhança de Mad Men na
maisrecente temporada.Um deles foi a introdução de um personagem chamado Ted Chaough,
sócio da Cutler Gleason &

Chaough, agência rival da SterlingCooperDraperPryce.Segundo ela, o nome incomum – e sua
pronúncia incomum, como
“Shaw” – evoca Jay Chiat (pronunciado Shy-ett), cuja agência,
Chiat/Day, ajudou a transformar
a publicidade nas décadas de 70
e 80.
Num episódio a respeito da
proposta de Don Draper, líder
criativo da Sterling Cooper Draper Pryce, de que as agências parem de cuidar das contas de publicidade das empresas de cigarros – depois de perder a Lucky
Strike, é claro, e não antes –, foi
feita uma referência a Emerson
Foote, que na vida real trabalhou
para clientes da indústria do tabacoeposteriormente setornou
● Mudanças

BARBARA LIPPERT
CRÍTICA DE PUBLICIDADE DA
REVISTA ADWEEK

“Apesar de todas as mudanças
na publicidade, certas coisas
nunca mudam. Não importa
quão grande seja a sua agência,
ela ainda depende de conexões,
das políticas do ambiente de
trabalho e dos caprichos dos
clientes.”

diretor da Sociedade Americana
contra o Câncer. “Mad Men traz
devoltaoapelosedutordaindústria da publicidade”, diz Al DiGuido, diretor-executivo da Zeta Interactive, agência digital
que monitora debates nas mídias online, como blogs, fóruns e
contas do Twitter.
“A série conta com um grupo
de seguidores muito sólido e expressivo”, afirma DiGuido. “E
seusmembrosadoramfalararespeitodoprograma.” Nomês passado, o volume total de debates a
respeito de Mad Men atingiu um
patamarnunca antes vistodesde
a estreia da série. O porcentual
de comentários elogiosos à série
nas mídias sociais também atingiuseu pontomaisalto na quarta
temporada, chegando a 93%.
Segundo DiGuido, as palavras
mais comuns entre os comentários positivos incluem “publicidade” e variações como “anúncios”;“produtos”;“Cadillac”,talvez referindo-se ao modelo
Coup de Ville pilotado por Don
Draper; e “Dove”, uma dentre
umtotalde seis marcas da Unilever que patrocinaram Mad Men
nesta temporada e foram apresentadasemcomerciais queevocavam a aparência da série. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 nov. 2010, Negócios, p. N8.

Making of

Campanha da
Nextel vira
ícone popular
A melhor forma de uma campanhapublicitáriaganharrepercussãoé cair nogostopopular. Nada
melhor para uma marca de consumo seperpetuar do queser co-

mentada espontaneamente. Um
bom indicador de que isso está
acontecendo se dá quando a peça publicitária vira paródia de
programa humorístico em horário nobre de televisão aberta.
A série de vídeos com depoimentospessoais,criadaparapromover a operadora de telecomunicações Nextel, atingiu esse patamar.
Porduas vezes,acampanhavirou quadro no programa Casse-

REPRODUÇÃO

Paródia. Série da operadora inspirou Casseta & Planeta
ta & Planeta, da Rede Globo. A
estratégia criada pela agência de
propaganda Loducca, baseada

na assinatura “Bem-vindo ao
Clube”, exibe histórias de vida
de figuras públicas que fazem a

diferença – ou por superarem
umadificuldadeou porseremreferência de conquistas valorosas
para a sociedade.
Foi assim com o ator Fábio Assumpção, que passou momentos difíceis para superar o envolvimento com drogas. Ou com o
neurocientista Miguel Nicodelis, responsável por avançadas
pesquisas em torno de doenças
como o mal de Parkinson.
Na recente paródia, o casseta

Marcelo Madureira simulou ser
um catador de latas andando pela estrada e contando sua saga de
vida.GugaKetzer,vice-presidente de criação da Loducca, diz que
“ser parodiado pelo Casseta &
Planeta tem uma dimensão muito maior do que qualquer prêmio.Éumreconhecimentoenormequandoacampanhaultrapassa o break comercial e vai para a
cultura popular, para o cotidiano das pessoas”./ MARILI RIBEIRO

