


SINAL VERDE 
- Seja útil. O consumidor é a razão 
de existir da sua marca. Portanto, 
encontre um valor cultural e apro

prie-se dele, sendo sempre relevante para 
as pessoas, de modo a prestar um serviço. 

- Seja honesto e aberto ao diálogo: a verda
de é sempre o melhor caminho. Perfis fakes 
ou seedings pagos são imediatamente per
cebidos. Esteja sempre pronto a interagir. 

- Seja democrático: una digital e varejo, 
TV e internet, revista e mobile, pensando 
que o consumidor é um só e quer colaborar. 

- Invista no monitoramento. Fazer acom
panhamento constante de tudo o que envol
ve a sua marca é fundamental. 

SINAL VERMELHO 
- Não fragmente sua presença: ava-
lie qual problema você precisa re
solver e como o digital vai ajudar 

nisso, de forma harmônica e integrada. 
- Não compre opiniões: estabeleça uma 

relação transparente e saiba lidar com co
mentários negativos, tirando proveito deles. 

- Não compre seguidores: prefira cem 
seguidores engajados com a sua marca do 
que 10 mil aventureiros. 

COMO VENCER A RESISTÊNCIA 
Precisamos perceber que a inter
net é uma nova forma de funcio
namento do mundo e, se é natural 

para as pessoas, deveria ser natural para 
as marcas também. Temos de olhar atra
vés dos olhos do consumidor, que enxerga 
um ecossistema sem limites entre canais, 
geografias, mundos real e virtual. 

É fundamental envolver todo o time, 
para que eles se sintam os propulsores de 
toda a transição. Esta é a maneira mais rá
pida e eficaz de posicionar o digital como 
elemento crítico para atingir os objetivos 
estratégicos da companhia. Sempre esti
mulo a equipe a pensar: "O que estamos 
tentando resolver aqui e como o digital 
pode ajudar?", porque Crie estratégias e 
estruturas mais horizontais entre marke
ting, comunicação, recursos humanos, va
rejo, operações. 

E o processo precisa de um líder, que 
exerça a própria resiliência e a dos de
mais. Esse líder deve encorajar a inovação 
e a experimentação de maneira constante, 
interativa, escalável e factível; caso con
trário, não obterá sucesso. 

COMO LIDAR COM A EQUIPE 
Um novo perfil de profissional de 
marketing se faz necessário, e re
cursos humanos deve acompanhar 

essa mudança. Capacitação, para mim, é a 
palavra de ordem. Mais do que contratar 
novos profissionais com o novo perfil exigi
do, as empresas precisam investir na capa
citação dos atuais executivos. 

A MAIOR DIFICULDADE 
É importante não se perder em re
lação aos resultados. É preciso de
finir como métricas de sucesso as 

métricas estratégicas de negócios. Focar 
em aumentar o número de seguidores no 
perfil do Facebook, definitivamente, não 
significa engajamento. 

COMO ENCARAR OS ERROS 
Costumo dizer que prefiro pedir 
desculpas a pedir licença. Os riscos 
fazem parte do jogo, o importante 

é não cometer os mesmo erros e tomar de
cisões baseadas, sempre que possível, em 
dados, experiência e benchmark. 

MOBILE, WEB OU REDES SOCIAIS? 
O consumidor deve ser o foco de 
todas as decisões. Por isso, acom
panhar as oscilações de consumo 

de mídia é fundamental. O mundo cami
nha mais rápido do que podemos acom
panhar e precisamos priorizar a todo o 
momento - mesmo porque a eficiência 
do investimento é cobrada diariamente. 
Entender o comportamento das pessoas 
é estratégico para fazer boas escolhas, 
porque estamos presenciando uma ver
são do modelo de negócios orientada por 
pessoas. 

UM CASE PARA NÃO ESQUECER 
Não gosto do termo campanhas, 
porque sempre têm um começo, 
meio e fim. Prefiro falar de relacio

namentos contínuos, que ajudam a cons
truir marcas admiradas e amadas para 
seus consumidores. Não se faz uma gran
de história sozinho. Tenho muita admira
ção e gratidão por profissionais brilhantes 
que me ajudaram e ajudam a construir ca
ses importantes. 

A dica é nunca tratar agências e consul-
torias como fornecedores. O modelo pre
cisa evoluir para uma relação de parceria 
e confiança, na qual se dividem os proble
mas, mas também os ganhos. Democrati
zar as ideias entre departamentos é outra 
dica importante. 



SINAL VERDE 
- Vá para o campo. Fique ligado 
ao que está acontecendo no mer
cado, mas mantenha-se próximo 

da vida real. Hoje não é mais pagar e le
var - o nível de exposição, informação, 
pesquisa, comparação de preços entre os 
consumidores é totalmente diferente. 

- Pense nas diferenças culturais. No 
Brasil, o consumidor do Paraná é dife
rente do de Santa Catarina, por exem
plo. Fala-se muito em Nordeste, mas os 
hábitos do Recife são diferentes dos de 
Fortaleza. 

SINAL VERMELHO 
- Não estereotipe. O jovem, por 
exemplo, não é sempre do mesmo 
jeito. Se você criar estereótipos, 

vai gerar um Frankstein, pessoas que não 
se encontram nas ruas. 

MAIOR DIFICULDADE 
É a medição. São muitos segmentos 
e regiões diferentes, muitos tipos 
de públicos para suas ofertas e seus 

projetos. A medição disso tudo é o desafio. 

WEB, MOBILE OU REDES SOCIAIS? 
As redes sociais estão em alta? Esse 
é outro estereótipo, porque os temas 
mais comentados ali são o que está 

passando na TV, mas também estão nas re
des sociais. São mídias complementares. 

COMO FICAR ATUALIZADO 
Mais importante que saber o que 
está acontecendo é entender a lógi
ca disso. Hoje, a dinâmica é outra, 

as pessoas estão cada vez mais conectadas, 
e o grande desafio, como gestor, é entender 
o que se passa na cabeça delas e provocar 
o tempo todo. 

COMO LIDAR COM A EQUIPE 
Aqui na Vivo, somos uma equipe jo
vem. O choque de gerações talvez 
seja mais o meu com eles, porque 

essa nova geração é muito menos precon
ceituosa. Estão acostumados com o mundo 
em beta. Aqui existe uma horizontalização 
das equipes por conta disso - eu preciso ter 
a visão de um garoto recém-formado. Eu 
tenho mais experiência, mas ele está muito 
mais antenado do que eu. 

COMO CONSTRUIR RESULTADOS 
Quanto a grandes investimentos, 
a pergunta que deve ser feita é: o 
quanto este assunto, este tema que 

você está desenvolvendo, é importante para 
o consumidor? O profissional precisa ter 
essa sensibilidade, porque gastar milhões e 
milhões numa piadinha, num trocadilho... 
Isso não vai ser relevante. 

UM CASE PARA NÃO ESQUECER 
O filme do último gol do Pelé. Aqui
lo surgiu de uma conversa informal 
com o Pelé, quando perguntamos 

o que ele gostaria de ter feito, e ele disse: 
"Marcar o último gol da carreira pela sele
ção brasileira." 

A gente podia ter deixado passar, mas 
pegamos essa ideia e transformamos num 
filme de sete minutos, coordenado pelo 
Fernando Meirelles, que teve mais de três 
milhões de views, com versões em inglês 
e espanhol. Lançamos durante a Copa do 
Mundo de 2010, "Eu Vivo a Seleção", que 
teve investimentos de R$ 60 milhões. 



SINAL VERDE 
- Atualmente, a oportunidade 
está no relacionamento com o 
cliente. As pessoas estão na rede 

e estão falando de nossas marcas. É pre
ciso participar dessa conversa. Pelas re
des sociais, temos feito esse trabalho de 
forma muito efetiva. 

SINAL VERMELHO 
- Não seja resistente, uma vez que 
devemos ir onde nosso consumi
dor está. O cenário mudou, e a 

abordagem das marcas precisa mudar 
também. 

COMO VENCER A RESISTÊNCIA 
Cada vez que uma campanha dá 
resultados, temos mais incenti
vo para novos investimentos em 

ações das marcas, e a tendência digital 
está só começando. Nossos investimen
tos têm crescido à medida que mais 
campanhas conquistam resultados. Nos 
últimos 12 meses, por exemplo, os inves
timentos na P&G dobraram em compara
ção ao período anterior. 

COMO LIDAR COM A EQUIPE 
Contamos com equipes preocu
padas em estar a par de todas as 
tendências, para que nossa men

sagem alcance o público-alvo de forma 
eficaz. Mas cada setor tem característ i
cas específicas. Até a pouco tempo atrás, 
as marcas do setor de bens de consumo 
usavam a internet apenas para comuni
cação de campanhas publicitárias. Seto
res como bancos, por exemplo, já pres
tavam serviços online aos seus clientes. 

WEB, MOBILE OU REDES SOCIAIS? 
As marcas estão adequando suas 
mensagens aos interesses das pes
soas, o que torna a comunicação 

cada vez mais específica, 1-1. A diversida
de de formatos digitais também permite 
escolher o formato e o momento mais ade
quados para falar com o público-alvo - o 
momento em que as pessoas estão mais 

receptivas e dispostas a receber a men
sagem. Ariel está usando as redes sociais 
com muito sucesso. Outra marca, o Deso
dorante Gillette, tem um canal de vídeos 
que é muito visitado. Não existe uma regra 
que se aplique a todas as decisões. 

COMO ENCARAR OS ERROS 
Vivemos num mercado que não 
permite erros. A comunicação 
com o consumidor, seja off-line 

ou online, deve ser feita de forma cer
teira. É por essa razão que as equipes 
envolvidas em todas as marcas P&G são 
conscientes de todas as tendências do 
mercado, para que a mensagem chegue 
ao público-alvo sem interferências. 

UM CASE PARA NÃO ESQUECER 
Os melhores exemplos são Arie l 
no Facebook, um trabalho que 
atraiu muitas pessoas para se re

lacionarem com a marca. Outro destaque 
foi a p romoção "Provou gostou, avião do 
Faustão", pela qual mi lhões de pessoas 
participaram pela internet. A história 
por trás delas são equipes e agências 
focadas no mercado e atentas às ten
dências de consumo. Todos têm investi
do tempo e criatividade em campanhas 
para internet, que têm gerado resultados 
impressionantes. 



SINAL VERDE 
- Três aspectos são fundamentais. 
O primeiro é a conveniência: o 
cliente quer o que é mais fácil para 

ele. O segundo, a convergência: ele pode 
encontra-lo e acessá-lo de onde achar 
necessário. Por fim, a relevância: se você 
não for relevante, vai jogar a sua marca 
num ambiente extremamente hostil. 

- Fazer melhor é melhor do que fazer 
diferente, porque só fazer diferente não 
basta. O Second Life, por exemplo, era fa
zer diferente, n inguém ainda tinha feito 
aqui, mas não deu certo. Você tem de fa
zer melhor aquilo que funciona. 

- Fique sempre de olho em segmentos 
de mercado que não têm nada a ver com 
o seu — você descobre novas ferramentas, 
novas formas de interagir. 

SINAL VERMELHO 
- Não faça crossmídia. Se o clien
te procura-lo no Twitter, não diga 
para ele ligar ou entrar no site. 

Responda na mesma mídia em que ele se 
apresentou, a não ser que ele tenha pedi
do para ser encontrado em outro canal, 
como e-mail. 

- Não seja lento. Pode ser difícil no co
meço, mas, com o tempo, você aprende a 
ser veloz, a ter uma velocidade diferente 
de comunicação. 

COMO LIDAR COM A EQUIPE 
Hoje nós vivemos o primeiro 
grande choque de gerações den
tro das empresas, com os baby-

boomers, o X e os Y, todos trabalhando 
juntos. Você precisa ter flexibilidade de 
posicionamento de criação, porque vive
mos uma nova era. As pessoas constro

em quem é você nas redes sociais, não é 
você quem define quem você é. É a era do 
marketing one to one e, para ele dar cer
to, você deve ser sincero e transparente. 
Toda a equipe precisa entender isso, essa 
mudança de paradigma. 

A MAIOR DIFICULDADE 
Dois desafios são básicos: a ve
locidade com que você se apre
senta nessas mídias, e o impacto 

que você causa. A velocidade é a maior 
dificuldade para nós, que somos das ge
rações X ou Y. Hoje as grandes empresas 
precisam estar onde o cliente está. Antes, 
ele vinha até você, mas mudou com a ex
plosão do acesso à internet. 

WEB, MOBILE OU REDES SOCIAIS? 
Hoje, eu não posso me dar ao 
luxo de estar fora de nenhuma 
das três com o atendimento do 

Bradesco. Mas, para cada ação, você tem 
uma infinidade de possibilidades. Se eu 
vou patrocinar um grande show, pos
so usar apenas o Twitter, ou o mobile, 
para mandar informações diretamente 
aos meus clientes. Você precisa criar na 
melhor ferramenta disponível para cada 
objetivo. 

UM CASE PARA NÃO ESQUECER 
O grande case do Bradesco é a 
sua própria trajetória. O primei
ro aplicativo comercial nacional 

para iPhone foi nosso. Fomos o primeiro 
banco brasileiro a ter internet banking, e 
o primeiro a participar de redes sociais. 
Por outro lado, t ambém fomos o primeiro 
banco nacional no Second Life (risos)... 

No começo, o desafio era estar presente 
em 100% dos municípios do País, e isso 
foi alcançado. Mas você t ambém precisa 
estar em 100% dos ambientes e espaços 
em que os clientes estão. Com o Brades
co Completo, lançamos todos os tipos de 
produtos que o nosso cliente poderia que
rer ou precisar; depois, expandimos essa 
ideia, para todos os ambientes em que ele 
pode e quer estar. 



SINAL VERDE 
- Esteja conectado com tudo o que 
surge, o tempo todo. Pode parecer 
básico, mas é preciso estar antena-

do sempre. 
- Crie uma estratégia que não seja comum. 

Não basta estar nas redes sociais, na web e ter 
uma versão do site para mobile - isso todo 
mundo faz e, se você faz apenas o que todo 
mundo espera, você nunca vai se destacar. É 
preciso ser diferenciado e ousado. 

- Tenha muita informação sobre o seu 
target, e também sobre o seu produto. As
sim, você consegue identificar os melhores 
canais para traçar uma estratégia sucedida. 

SINAL VERMELHO 
- Não invista em tudo que aparece 
logo de cara, porque muita coisa sur
ge e morre rapidamente. Por exemplo, 

o Second Life apareceu como uma tendência 
muito forte, e muita gente embarcou nessa 
onda - inclusive a Volkswagen (risos). Mas, 
se lá fora o Second Life teve uma dimensão 
grande, aqui no Brasil ele acabou não aconte
cendo, e muitas empresas perderam dinheiro. 
Coisas como o Second Life acontecem o tem
po inteiro na internet, portanto é preciso fazer 
uma análise criteriosa. 

COMO VENCER A RESISTÊNCIA 
Na Volkswagen, a resistência ao onli
ne praticamente não existe mais. To
dos aqui já sabem a importância que 

ele tem. Porque, para a indústria automobilís
tica, a plataforma online é decisiva. Ninguém 
hoje compra um carro zero sem usar a inter
net, nem que seja só para achar uma conces
sionária e pesquisar preços. 

Mas ainda existe resistência a campanhas 
muito concentradas no online. Quando o in
vestimento ali chega a 50%, 60%, fica mais 
difícil discutir. Mas é possível fazer uma cam
panha 100% online, se o seu target estiver lá. 

COMO LIDAR COM A EQUIPE 
É comum empresas e agências ainda 
trabalharem com profissionais que 
estão dentro de um perfil online e 

com outras, que têm o perfil off-line. O meu 

desafio é buscar o equilíbrio. O que eu quero é 
ter esses dois perfis numa única pessoa, por
que aí eu vou precisar de só uma, não de duas. 

COMO FICAR ATUALIZADO 
Ficar completamente atualizado é 
muito difícil, e esse é o maior deses
pero do profissional de marketing. Às 

vezes, você está conversando com alguém e 
pensa: "Poxa, o cara está falando de uma coisa 
que eu nunca ouvir falar!" 

A questão é: hoje, você tem acesso à infor
mação de um jeito rápido, de qualquer lugar, 
basta pegar o seu celular. Até mesmo voando 
já dá para acessar e-mails. Não existe mais 
desculpa para não se atualizar. Com a minha 
equipe, fazemos uma reunião de uma hora 
por semana, para falar sobre novidades: o que 
está rolando, o que é novo, o que está aconte
cendo que nós ainda não fomos atrás. 

WEB, MOBILE OU REDES SOCIAIS? 
Você precisa estar presente nas pla
taformas web, mobile e redes sociais, 
mas isso não basta. Tem de ser dife

rente, para se destacar e não virar mais um 
na multidão. Essa é a nossa regra básica, 
para todos os nossos projetos, mas nem sem
pre dá para criar, ou viabilizar, ou ter tempo 
de fazer essa coisa diferenciada. Agora, todas 
essas três plataformas precisam de algum 
tipo de investimento. Dependendo do perfil 
do consumidor e do seu objetivo, uma ganha 
mais peso que a outra. 

A MAIOR DIFICULDADE 
O online tem uma desvantagem: ain
da não existe uma forma aberta de 
medir resultados, não há um Ibope 

para a internet. Para ter acesso a dados de au
diência da sua campanha, o anunciante preci
sa investir. Essa é a maior dificuldade, e ter as 
informações abertas mudaria muita coisa. Eu 
acredito que a fatia do bolo do online só não 
é maior porque os resultados não são abertos 
— esse ambiente não está maduro ainda, mas 
precisa amadurecer logo. 

UM CASE PARA NÃO ESQUECER 
Para o lançamento da pick-up Ama-
rok, criamos uma ação que envol
via um test drive virtual em tempo 

real, que integrava as plataformas mobile e 
online, porque você precisava do celular e 
do computador. 

Enviamos mensagens para alguns con
sumidores, que tinham de fazer cadastro 
no site e marcar um horário para seu test-
drive. Naquele horário, eles recebiam uma 
ligação e, vendo o trajeto com os obstácu
los no computador, comandavam o carro, 
falando: "Vire à esquerda", "Suba a ram
pa", "Passe pelo rio". Isso gerou umbuzz 
gigantesco entre o nosso target, além de 
ter permitido experiência com o produto. 
Foi muito legal, porque era inovador e nós 
nos destacamos num ambiente onde todo 
mundo está acostumado a fazer coisas 
mais simples. 



SINAL VERDE 
- Uma boa ideia digital deveria ser 
'device neutral' - não importa se é 
mobile, web ou redes sociais, desde 

que seja verdade para o consumidor. Não siga 
a tecnologia, mas o que as pessoas fazem com 
ela e o que a tecnologia muda na vida delas. 

SINAL VERMELHO 
- Não pense em mídias digitais, e sim 
em marketing digital. Só assim, va
mos trabalhar soluções que, de fato, 

respondam a uma necessidade da marca. 
Para que isso aconteça, o foco tem de estar no 
consumidor e não no device, na tecnologia. 

A MAIOR DIFICULDADE 
À medida que avançamos, vamos 
aprendendo mais, mas novos desafios 
também vão surgindo. O desafio atual 

é elevar a atividade digital a um patamar mais 
alto que o da experimentação. Fomos pionei
ros em muitos formatos e projetos diferencia
dos, que agora não podem ser "stand alone", 
precisam fazer parte da estratégia da marca. 
Acabou o namoro, precisamos de uma relação 
mais sólida. 

UM CASE PARA NÃO ESQUECER 
O foco no consumidor é o coração de 
Recepedia, por exemplo - a comu
nidade de receitas culinárias criada 

pela Unilever, uma plataforma de integração 
e colaboração que é ativada pelos consumi
dores, para os consumidores. O fator-chave, 
neste caso, foi entender o papel da marca den
tro desse contexto. Precisamos aprender a ser 
coadjuvantes, para que o consumidor assuma 
o protagonismo. 



Mio contou apenas com as redes sociais, 
sem nenhum investimento em mídia. Pelo 
portal, recebemos mais de 17 mil sugestões 
para o automóvel do futuro, vindas de 160 
países. Tivemos mais de dois milhões de vi
sitantes únicos e 4,8 milhões de pageviews. 

Na última edição do Salão do Automó
vel, em São Paulo, apresentamos o carro. 
Foi muito inovador para uma indústria tão 
conservadora, mas nós mostramos que era 
possível desenvolver os negócios e ter o 
consumidor mais próximo, e mais dentro 
desse processo. Porque, tradicionalmente, a 
indústria automobilística esconde o desen
volvimento de um novo carro a sete chaves. 
Nós invertemos o processo, e isso está revo
lucionando toda a nossa forma de pensar os 
projetos do futuro. 

SINAL VERDE 
- Pense o planejamento de marca 
integradamente. Não dá para falar 
em integrar depois a comunicação, 

costurando os ambientes - a ação já deve 
nascer integrada. 

- Crie uma cultura digital na empresa, de 
medir e difundir os resultados do digital. 

- Parece óbvio, mas não é: invista em di
gital (risos). 

SINAL VERMELHO 
- Não duplique no online o off-line, 
usando, por exemplo, os mesmos tex
tos. 

- Não deixe para o digital apenas a verba 
que sobrou. 

- Não faça uma grande ruptura radical. É 
preciso que ela seja gradual. Você deve cons
truir um caminho, para que essa mudança 
seja perene. 

COMO VENCER COM A RESISTÊNCIA 
O mais difícil é discutir no topo, por
que os executivos tradicionais, que 
não são do mundo do marketing, es

tão acostumados a pensar em termos de GRP 
("gross rating points"). No nível maior, tam
bém é complicado discutir custos altos para 
uma ação digital, o que é diferente de discutir 
o preço de um banner. Já no nível menor, os 
profissionais ainda pensam na velha dobradi
nha: comercial na TV e duas páginas na revis
ta semanal de maior circulação. 

COMO MUDAR A CULTURA 
Na Fiat, a gente relacionou, desde o 
início, a inovação ao mundo digital. 
Quando fizemos o desenho da mar

ca, há dez anos, trouxemos para o digital os 
elementos novos, as tendências, a contempo
raneidade. Foi um planejamento muito deta
lhado, que durou quase um ano. 

COMO LIDAR COM A EQUIPE 
No começo, eu sugiro construir uma 
área de estratégia de mídia online 
dentro da área de marketing. Nós fi

zemos isso: concentramos no mesmo lugar 
todos os projetos online. Era um espaço evan

gelizador, que agregava tudo que estava sendo 
feito de digital na comunicação da empresa. E, 
com o passar do tempo, essa área fica madura, 
e acaba deixando de existir. Outra coisa que eu 
sugiro é estimular a discussão e a presença de 
toda a sua equipe nas redes sociais. 

COMO CONSTRUIR RESULTADOS 
No início, a gente criava projetos me
nores, que não eram o centro princi
pal da campanha nem demandavam 

grandes custos. Aí, quando os resultados apa
reciam, eles saíam da periferia, ganhavam for
ça, status central. 

WEB, MOBILE OU REDES SOCIAIS? 
Antes de investir, é preciso desenhar 
seus objetivos e conhecer bem o seu 
consumidor. Quais as expectativas 

dele? Qual a melhor forma de falar com ele? 
Quais os horários e locais mais adequados? 
Tendo essas respostas, fica mais fácil mensu
rar a importância e o peso de cada mídia para 
aquela campanha. 

UM CASE PARA NÃO ESQUECER 
Vou citar o Fiat Mio. Foi a primeira 
vez que a indústria automotiva efe
tivamente construiu um carro-con-

ceito de forma colaborativa. O projeto do Fiat 

Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 28, p. 22-33, maio 2011.




