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A evolução do mercado e do compor-
tamento dos consumidores tem provocado 
mudanças signif icativas nas estratégias que 
as empresas uti l izam nas vendas, re laciona-
mentos e no desenvolvimento de seus negó-
cios. Em um contexto em que uma simples 
f rase, foto ou comentário podem ser divulga-
dos para o mundo inteiro em questão de se-
gundos, apostar em uma eficaz comunicação 

faz toda a diferença para uma empresa. 
Com experiência de mais de 40 anos a t u -

ando em market ing, Francisco Madia Alberto 
de Souza conta, na entrevista a seguir, quais 
as principais apostas do segmento para este 
ano. Criador do primeiro departamento de 
market ing no País em 1971, ele sugere que 
as empresas providenciem o mais rápido 
possível a inadiável mudança para esse novo 
mundo, em que as pessoas, mais do que con-
sumir, querem part ic ipar da construção ou 
f inal ização do que estão comprando. 

Para 2012 ele está ot imista. 0 entendi-
mento de que é necessário aprimorar a comu-
nicação interna e externa da empresa, corri-
gindo suas falhas e deficiências, é apontado 
pelo empresário como a principal tendência 
para o marketing deste ano. Considerado uma 
das maiores autoridades de market ing do 
Brasil, Francisco Madia é diretor-presidente 
e sócio da empresa Madia Mundo Marketing. 
Além disso, é autor de diversos livros do ramo, 
possuindo diversos cursos de especialização 
no Brasil e no exterior. 
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Qual é a principal tendência para o marketing 
em 2012? 

Francisco Madia Alberto de Souza -
O entendimento e compreensão por parte 
das empresas que precisam atenuar, de forma 
substancial e consistente, suas insuficiências 
ou deficiências de comunicação. Que não é 
suficiente comunicar-se esporadicamente, e 
sim permanentemente; que precisam se ex-
por e se fazerem presentes; que precisam in-
teragir e participar; que a comunicação preci-
sa contemplar os públicos interno e externo, 
os decisivos e relevantes; e que se esconder 
não leva a lugar nenhum que não seja o es-
quecimento, derrocada e fracasso. 

Como essa comunicação pode se torna at ra-
ente para as pessoas? 

Francisco Madia - Pela forma edu-
cada, inovadora e instigante com que se 
coloca nas diferentes paisagens, tanto do 
ambiente analógico quanto do digital. 
Essa necessidade premente, vital e inadi-
ável de comunicação de qualidade levará 
parcela expressiva das empresas a organi-
zarem, internamente, seus NPCs (Núcleos 
de Produção de Conteúdo). 

As empresas são resistentes a essas mudanças? 
Francisco Madia - Esse comporta-

mento passa na maioria das situações por 
uma mudança radical de comportamen-
to, por uma nova cultura. A resistência a 
mudanças continua sendo a maior dificul-
dade a ser superada pelas empresas. Lem-
brando a todos que, como ensinou Peter 
Drucker, mudar não significa colocar o 
novo no velho, colocar todas as novidades 
na velha moldura que as empresas têm 
dentro de si. A primeira providência a ser 
adotada, antes de incorporar qualquer no-
vidade, é jogar a moldura velha fora. 

Há alguma aposta diferenciada para as pe-
quenas e médias empresas? De que forma 
elas podem seguir essas tendências? 

Francisco Madia - Em momentos de 
transformação, como o que vivemos, as em-
presas pequenas levam tremenda vantagem 
em relação às médias e, principalmente, às 
grandes, pelo fator agilidade, flexibilidade e 
rapidez. Conforme muito bem nos ensinou 

Charles Darwin, as espécies que sobrevivem 
não são nem as mais fortes, nem as mais in-
teligentes, e sim as que mais rapidamente se 
adaptam às mudanças. Mas essas empresas 
nem sempre dispõem da informação neces-
sária para tirar proveito de momentos como 
esse, rico de oportunidades. 

Em relação ao marketing digital, quais são as 
apostas do setor? 

Francisco Madia - A expressão mar-
keting digital acabou prevalecendo, mas 
não traduz exatamente um entendimento 
adequado e lúcido. Todas as empresas de-
vem planejar seu marketing. E, ao planejar, 
contemplar, pelas suas características, pelos 
públicos com quem pretendem se relacio-
nar, quais pontos de contato ou ferramen-
tas de comunicação são os mais adequados 
para desenvolverem e aprimorarem o rela-
cionamento. Essas ferramentas ou pontos 
de contato situam-se no ambiente analógi-
co e no ambiente digital. E é disso que es-
tamos falando. A empresa de hoje precisa 
sempre se colocar bem na foto, tanto no 
ambiente analógico como no digital. 

Na sua opinião, como elas "estão na foto"? 
Francisco Madia - A grande maioria, 

quase totalidade, está mal e precariamen-
te posicionada no analógico, e só agora 
começa a desconfiar da importância de 
fazê-lo, adequadamente, no digital. Só de-
pois de cumprirem essas obrigações mí-
nimas e básicas é que devem considerar 
a utilização das demais ferramentas. Caso 
contrário, sairão pessimamente na foto, 
causarão a pior das impressões. 

Quais as mudanças que o crescimento eco-
nômico, principalmente da classe C, trouxe 
para o marketing? 

Francisco Madia - Para o marketing 
em si absolutamente nada. Quando cada 
empresa vai construir seu plano de marke-
ting, a primeira coisa que faz é definir qual é 
o seu foco. Ou seja, que público ou públicos 
pretende sensibilizar, seduzir, conquistar e, 
mediante relacionamento de qualidade, con-
verter em cliente. Assim, as empresas que já 
vinham trabalhando com qualidade desde 
muito acompanhavam essa evolução e situa-

vam seus planos dentro desse contexto. 

0 que você sugere para que as empresas t e -
nham mais aproveitamento das ferramentas 
de marketing? 

Francisco Madia - Conhecendo a 
realidade da quase totalidade das empre-
sas, tudo o que tenho a sugerir é que co-
mecem a se movimentar. Que parem de 
ficar fingindo que não estão vendo, que 
acreditam que tudo não passa de "modis-
mo fugaz" e decidam mergulhar de cabeça 
no mundo novo, plano e colaborativo, e 
providenciem o mais rápido possível -
com "lusitanas" ou sem "lusitanas" - a 
inadiável mudança para esse novo mundo. 
Ainda estão muito distante de cogitações 
como a contida nesta pergunta. Estão mui-
to mais para o bê-á-bá, para as medidas bá-
sicas e iniciais, para o reconhecimento, do 
que para alguma ação mais elaborada. 

Qual a chave para uma empresa obter sucesso? 
Francisco Madia - Incorporar o mar-

keting à sua personalidade, entendimento, 
movimentação. Sempre, eu disse sempre, 
começar tudo de fora para dentro, jamais de 
dentro para fora. Perguntar-se o tempo todo 
não "qual é o meu produto?", mas "que ser-
viços as pessoas compram de minha empre-
sa?". Além disso, monitorar 24 horas por dia 
o comportamento das pessoas contidas em 
seu foco, tudo o que acontece no ambiente 
político, econômico, social e tecnológico, e 
compreender no que essas movimentações 
impactam em seu negócio. É importante 
compreender que as pessoas, mais que con-
sumir, querem participar da construção ou 
finalização do que estão comprando. Mais 
do que comprar, elas querem ter uma extra-
ordinária, memorável e encantadora experi-
ência de compra. E tudo isso, devidamente 
executado, traduz na construção com qua-
lidade da única propriedade que qualquer 
empresa de qualquer tamanho e setor de 
atividade tem: a sua marca. 
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Text Box
Fonte: Empreendedor, Florianópolis, ano 18, n. 208, p. 8-9, fev 2012.




