
As mudanças estão cada vez mais no dia a dia dos empre-
sários, executivos e profissionais dos mais variados ní-
veis hierárquicos das empresas. Diante das transforma-
ções, o que fazer? Mais planejamento? Mais previsões?
Não. A gestão empresarial também precisa mudar.

A busca por ferramentas tecnológicas ou modelos ma-
temáticos que possam indicar “o futuro” ou o que pode-
rá acontecer no “mercado”, é ineficiente. Pode ajudar,
mas nem de longe se revela confiável para as decisões
empresariais, especialmente quanto aos riscos que as
novas tecnologias, o estilo de vida dos clientes e consu-
midores e ainda a geopolítica impactam as empresas,
quer no Brasil, ou em outros países.

A volatilidade da bolsa de valores mostra que uma
empresa que é exemplo hoje, pode não ser amanhã, as-
sim como a liderança de mercado. Não existem mais
líderes de mercado eternos.

Governos procuram cada vez mais encontrar novas
formas de arrecadar impostos, e o modelo Robin Hood
(tirar dos ricos e dar aos pobres) é a saída que os políti-
cos vêm tentando para aumentar a arrecadação e co-
brir os déficits que a má gestão do dinheiro público
ao longo dos anos só aumentou.

Mas como lidar com
essas mudanças? Utili-
zando metodologias e
técnicas de inteligência
competitiva, ou seja,
um programa sistemáti-
co e ético de coletar e
analisar informações so-
bre as atividades dos
concorrentes e as ten-
dências gerais de negó-
cios para atingir os obje-
tivos corporativos de
uma empresa, segundo
Larry Kahaner.

Mais do que uma de-
finição, tem de mudar
o modelo mental dos

gestores na organização. É necessário analisar, monito-
rar o mercado, concorrentes e clientes. Procurar en-
tender o impacto que a internet vem causando nas em-
presas. A digitalização, a mobilidade e a portabilidade
estão mudando a forma de fazer negócios.

Os ciclos estratégicos apresentam-se cada vez meno-
res. Uma estratégia necessita ser pensada e executada
com exatidão, pois o tempo para corrigir pode repre-
sentar perda de mercado ou de dinheiro. E ainda com
menores custos de comunicação, pensar marketing é
pensar realmente o produto ou o serviço, uma política
de preço compatível com o mercado, as diferentes for-
mas de comunicação, incluindo a digital, e a distribui-
ção que privilegie não só os grandes centros urbanos,
mas também as regiões periféricas dos países.

Se o mundo muda, as empresas precisam mudar. E
as empresas são “as pessoas” que devem ter novos mo-
delos mentais na sua gestão, direção e administração,
para compreender os desafios de um planeta com sete
bilhões de seres humanos, uma brutal concentração
de renda, um elevado desperdício de recursos natu-
rais, muita falta de solidariedade e ainda falta de res-
peito ao consumidor e ao cidadão. ■

A Tom Comunicação,
agência responsável
pela Band News mineira,
lançou campanha
que reforça o conceito
de notícia em todo lugar.
A inspiração veio do uso
das novas tecnologias no
dia a dia, como o iPad que
está na mão da menina
ao lado. O material
da campanha ainda faz
graça com os próprios
apresentadores da rádio.
Uma das peças diz:
“Na volta para casa,
Boris Casoy. Diga-me
com quem andas e direi
quem és”. O trânsito
também é personagem
principal: “Tem notícia
que é melhor ouvir
sentado. No banco do
seu carro”, diz outra.

Inteligência competitiva

O TREMENDÃO É PAZ, AMOR, ÁRVORE E APLICATIVO NO FACEBOOK

Desde ontem, Tom Cruise
aparece na telona a
bordo de uma BMW em
Missão Impossível -
ProtocoloFantasma,
mais uma franquia no
estilo “duro de acreditar”.
No embalo doblockbuster,
a agência Taterka
pilotou as ações da BMW,
que incluem filmes
exibidos nas salas de
cinema e em canais
da TV paga. Missão dada,
missão cumprida.
Ups, esse é outro filme.

HPatinge2mide internautascomeNoel

O movimento Muda
Rock vai juntar artistas
para regravar sucessos
e liberá-los na internet
gratuitamente em 2012.
Cada download gratuito
equivalerá a uma árvore
plantada. Erasmo Carlos
semeia a ideia com um
aplicativo recém-lançado
no Facebook. Lá, o fã cria
umaplaylistcom as
músicas preferidas do
Tremendão.Morô?

CAMPANHA DO PERU
● A Perdigão lançou plataforma
digital do Chester Assa Fácil com
ingredientes como vídeos, game,
cartão virtual e concurso cultural.
A receita veio da VML@Y&R e
desdobra a campanha tradicional
da Young & Rubicam. Não é
“do peru”, mas é bem divertida.

criatividade@brasileconomico.com.br

Mais do que uma
definição, tem de
mudar o modelo
mental dos gestores
na organização.
É necessário
analisar, monitorar
o mercado,
concorrentes
e clientes

Fotos: divulgação

BMW EMMISSÃO FÁCIL

BAND NEWS MINEIRA REFORÇA O EMBARQUE NA TECNOLOGIA

ALFREDO PASSOS
Professor do curso de
férias “Fundamentos de
marketing para quem não
é do marketing” da ESPM-SP

A imaginação vale até R$ 1,5 mil, e voou longe: 500 cheeseburguers,
curso de culinária para o maridão, uniforme para o time. A HP relançou
a campanha eNoel, bolada pela Giovanni+Draftfcb, que realiza os
sonhos, amalucados ou não, dos internautas. Em 2010, o Papai Noel
virtual recebeu 20 mil pedidos. Este ano, o moçoilo sem barba branca
e que aparece em um programa de segunda a sexta já foi assistido
por dois milhões de pessoas. Fica no ar até este domingo de Natal.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 27.
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