
 

Em busca da boa forma digital 
Em uma empresa saudável, compreender as redes sociais 

é obrigação dos executivos de todas as áreas 

Por NATALIE ZMUDA, do Advertising Age 

Basta uma fuçada na mochila de um 
freqüentador de academia (caso se 

tenha ousadia para tanto...) para encon-
trar roupas de ginástica, toalhas e barras 
de cereais. Já na de Bonin Bough, veem-
se telefones 3D, uma série de tablets, TV 
Apple, Nintendo DS e um Slingbox. 

Bough, diretor de mídias sociais e digitais 
da PepsiCo, é um aficionado da boa forma 
digital e, como qualquer atleta participando 
em uma corrida, quer que sua equipe este-
ja preparada, com o devido treinamento pa-
ra utilizar e compreender as ferramentas de 
seu ofício. Trata-se de um exemplo de uma 
era na qual os consumidores têm tecnologia 
mais avançada no bolso do que um executi-
vo no escritório. Profissionais de marketing, 
tais como Bough e Ann Lewnes, da Adobe, 
cada vez mais, estão encarregados de fa-
zer suas empresas acompanharem o ritmo. 

"A sociedade está se tornando 100% di-
gital, o que a maioria das empresas não 
é," observa o Bough. "Existe uma dispa-
ridade e temos que trabalhar de maneira 
incessante para solucioná-la. Buscamos 
uma maneira de nos referir a essa ques-
tão e escolhemos a boa forma. Não bas-
ta fazer exercícios só uma vez." 

Para muitas empresas, um dos princi-
pais desafios do marketing digital é capa-
citar os executivos. Uma coisa é o diretor e 
um grupo de gerentes da área conhecerem 
os pormenores do marketing móvel, mídias 
sociais e processos digitais. Porém, é igual-
mente importante que os diretores financei-
ros e de vendas, além dos advogados e pro-
fissionais de relações públicas, entre outros, 

entendam os aspectos do marketing digital. 
"Conforme observamos aonde as ten-

dências levarão nossos clientes no futuro, 
percebemos que todos, desde a cadeia de 
fornecimento até as vendas, precisam en-
tender como operar nesse mundo digital. 
E isso vai ser muito rápido. Não é daqui 
a 20 anos, é daqui a quatro," diz Bough. 

O programa de treinamento criado para 

a área pela Pepsi inclui uma série de aulas 
virtuais e sessões experimentais, nas quais, 
por exemplo, podem-se colocar uma dú-
zia ou mais de tablets em uma mesa pa-
ra demonstrar como as mães, crianças e 
concorrentes os usam. É aqui que entra a 
"bolsa de academia" de engenhocas digi-
tais de Bough: outros executivos pegam-
na emprestada e utilizam os aparelhos. 

Na Adobe, a vice-presidente sênior de 
marketing global Ann Lewnes está à fren-
te da marcha rumo ao digital, chegando a 
ponto de destinar atualmente 74% do orça-
mento da área para esse fim. Contudo, es-
sa mudança "radical" tem sido um proces-
so complexo que exige muita colaboração. 
"O marketing hoje tem duas funções: uma 
é educar," afirma Ann. "É preciso explicar 
por que a busca na internet talvez venha 
a ser mais importante que um evento ao 
vivo. E em alguns mercados e regiões fo-
ra dos EUA existe mais resistência ainda." 

Recentemente, durante um painel sobre 
marketing móvel, realizado pela Associação 
de Anunciantes Nacionais, dos EUA, e mode-
rada pelo Advertising Age, os executivos da 
HP, Walmart e Coca-Cola discutiram a mu-

| dança drástica que está acontecendo com 
\ os consumidores e dentro das organizações. 
£ "Não temos memória muscular sobre is-
< 

so," afirmou, na ocasião, Wendy Clark, vi-
ce-presidente sênior de comunicações de 
marketing integrado e capacidades da Co-
ca-Cola. "Há décadas se fazem comerciais 
de TV. Já a mobilidade surgiu há uns dois 
anos. Conforme se sobe na hierarquia da 
nossa empresa, isso começa a parecer total-
mente novo. As pessoas que estão fazendo 
programas móveis são os caras de chinelos. 
Está ocorrendo uma revolução cultural." 

Tradução de Antonio Carlos da Silva A ut
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1486, p. 37, 21 nov. 2011.




