
Guru do marketing dá aula para alunos do MBA da HSM Educação e
faz o elogio da mentalidade de apoio à inovação do Vale do Silício

Fracassem
rápido, diz Kotler

Gigante da reflexão sobre o
marketing, o americano Philip
Kotler causa excitação por on-
de passa. O motivo básico é que
boa parte dos executivos quer
ouvir in loco a opinião do autor
dos livros nos quais aprende-
ram os conceitos básicos do
marketing – muitos deles cria-
dos ou pelo menos sistematiza-
dos por Kotler.

Em São Paulo, onde o guru
esteve no dia 19 a convite da
HSM Educação, não foi diferen-
te. Com direito a suspense e ver-
sões conflitantes. Kotler, de 81
anos, está ou não cansado, dará
ou não entrevistas? Felizmen-
te, o que se viu foi o papa do
marketing em plena forma. Ko-
tler falou por meia hora e de-
pois respondeu a perguntas de
alunos do MBA da HSM. Conse-
guiu ser mais provocativo do
que nas primeiras visitas ao Bra-
sil, no começo dos anos 90.

Quando falou da necessida-
de de inovação, por exemplo,
Kotler fez o elogio do fracasso,
da mentalidade do Vale do Silí-
cio de que iniciativas inovado-
ras precisam de apoio mesmo
que não deem resultadoimedia-
to. “Agora, o lema de muitas
grandes empresas para os fun-

cionários é ‘Fracassem, e fracas-
sem rápido.’” Veja a seguir pas-
sagens da palestra:

A estratégia está morta? Ko-
tler abriu falando sobre Love-
marks, livro de Kevin Roberts,
principal executivo da Saatchi
& Saatchi, peso pesado do mar-
keting e da publicidade mun-
dial. O ponto básico de Ro-
berts: estratégia, administra-
ção e marketing estão mortos.
“Ele é um cara de propaganda,
então tem a tendência a exage-
rar para atrair atenção que é da
natureza da propaganda. Por
que a estratégia está morta? A
resposta dele é que o mundo é
tão incerto que você não tem
como planejar. Não acho que
seja exatamente assim, mas
lembrem-se: dias atrás não sa-
bíamos se a Grécia iria para a
direita ou esquerda. Se os gre-
gos tivessem ido para a esquer-
da , provavelmente a Europa es-
taria pegando fogo.”

Administradores demais?
“Quando Roberts diz que a ad-
ministração está morta, isso de-
ve ser assustador para vocês,
que estão sendo treinados para

serem melhores administrado-
res. Acho que o que ele quis di-
zer – Roberts nunca explicou –
é que o conceito velho da com-
panhia como uma operação mi-
litar morreu, que é o do executi-
vo principal como um general,
seguido por coronéis e tenen-
tes. Será que precisamos de tan-
tos administradores no negó-
cio? Em algumas companhias
agora não há tantos administra-
dores, todo mundo sabe o que
precisa fazer. Uma vez que con-
versem e definam objetivos, as
pessoas não precisam do mid-
dle management. Muitas com-
panhias estão se tornando pla-
nas de alguma forma, porque a
ideia da hierarquia top down es-
tá ultrapassada.”

Marketing de precisão. “Dei-
xem-me falar sobre o insulto de
que o marketing morreu (ri-
sos). Acho que isso se aplica ao
velho modelo no qual você usa
ferramentas tradicionais, rá-
dio, TV e mídia impressa para
alcançar o consumidor. Exceto
pela Coca-Cola e algumas pou-
cas outras empresas, o marke-
ting de massa está morto. Você
tem de ser bom no que chamo
de micromarketing. Com a in-

ternet, cada um de nós tem um
padrão pessoal de consumo de
mídia. Em vez de desperdiçar
dinheiro no marketing de mas-
sa, o melhor é que eu conheça
os hábitos de consumo de mí-
dia do meu público. Estamos
nos movendo para o mundo do
marketing de precisão.”

Inovação.“Estamos num mun-
do hipercompetitivo, no qual
você precisa construir duas coi-
sas:um excelente sistema de de-
fesa e um plano de ataque. Você
tem de ser muito bom na defe-
sa do core da empresa, do seu
negócio principal, e ser bom no
ataque, na inovação. Ninguém
vai achar muito excitante um
executivo que se limita a defen-
der seu negócio, você não vai
ser recompensado por isso. Pre-
cisa ter um plano de crescimen-
to. E toda fatia de mercado que
você ganha vem de outra em-
presa. Então, não basta fazer
inovação ocasional. Tem de fa-
zer inovação contínua.”

Failisbeautiful.“Esteja prepa-
rado para o fracasso se você vai
realmente se dedicar à inova-

ção e não penalize quem falha.
Normalmente as empresas pe-
nalizam quem não consegue
atingir um determinado objeti-
vo. Agora, o lema de muitas
grandes empresas para seus
funcionários é ‘Fracassem, e
fracassem rápido.’ A tese é de
que, se em uma em dez vezes o
objetivo for atingido, isso vai
cobrir todo o custo.”

Canibalização. Vejam o caso
da Kodak, aquele fabricante da
caixinha amarela que tinha um
negócio chamado filme dentro.
Por que ela não virou a Apple?
Porque tinha muito investido
no velho negócio. Esse é o peri-
go. Estar em uma companhia
que já construiu uma estrutura
para atender seu público e não
quer abrir mão dela. E aí al-
guém numa garagem, um Steve
Jobs, cria algo que é melhor do
que o seu sistema. É a destrui-
ção inovadora, quando uma tec-
nologia melhor aparece. Você
precisa antecipar o que essa tec-
nologia vai fazer e tomar o gran-
de passo de canibalizar antes
seu próprio negócio. O proble-
ma é que nenhuma companhia
quer fazer isso.” /SERGIOPOMPEU
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Philip Kotler estava bem-hu-
morado na rápida entrevista
que concedeu ao Estadão.
edu. Lembrou até de um texto
assinado pelo repórter no co-
meço dos anos 90, sobre uma
hipotética consultoria presta-
da por ele ao Vaticano.

● Como sr. vê o momento atual
do Brasil?
Vi o quanto vocês sofreram
com a hiperinflação. As pes-
soas diziam: ‘O Brasil é o país
do futuro.’ Eu dizia: ‘E sempre
será!’ Mas agora você estão na
sua melhor fase. Suas exporta-
ções são fortes?

● A base são commodities.
Tecnicamente vocês deveriam
ser a Nestlé. Porque a Nestlé
está pegando sua matéria-pri-
ma e ganhando em cima dez
vezes o que paga a vocês.

● O sr. tem um livro sobre o mar-
keting das nações. Se pudesse
dar um conselho à presidente
Dilma Rousseff, qual seria?
A questão é onde vocês que-
rem colocar sua energia inter-
nacionalmente. Sugiro que ela
deveria ser investida em lide-
rar os países sul-americanos.
Talvez vocês possam também
desempenhar um papel na me-

diação internacional. Nin-
guém vai achar que vocês dei-
xaram de ser neutros porque
tentaram ajudar na solução de
problemas. Vocês estão sem-
pre esperando que gente co-
mo os noruegueses se apresen-
tem e façam a mediação de
conflitos.

● Quando esteve aqui no come-
ço dos anos 90, o sr. mencionou
algo relacionado ao Vaticano,
que o tinha procurado para uma
consultoria. Aquilo evoluiu?
Ah, foi você quem escreveu
aquilo. Você se enganou (ri-
sos)! O que eu disse é que o Va-
ticano tinha contratado a con-
sultoria da McKinsey. De qual-
quer forma, eles estão com
problemas. O Vaticano está
perdendo fatia de mercado!
São pessoas velhas, que basica-
mente não sabem o que está
acontecendo. Os bispos e car-
deais precisam de uma injeção
de ânimo. Acho que eles preci-
sam de um papa jovem. De um
George Clooney.

ENTREVISTA

O BRASIL COMO MEDIADOR
E O PAPA GEORGE CLOONEY

PHILIP KOTLER, PROFESSOR DA NORTHWESTERN UNIVERSITY
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 jun. 2012, Educação, p. 18-19.




