
Weed: marcas e agências d e v e m considerar o d e s e n v o l v i m e n t o dos mercados e m e r g e n t e s 

Consumidores não são apenas consu-
midores. Pode parecer muito óbvio, 

mas a questão não é tão simples. E, cla-
ro, o crescimento faz bem para as com-
panhias, porém, sem um pensamento 
direcionado para o futuro da socieda-
de, não haverá meios de garantir uma vi-
da sustentável. Esta foi a mensagem da 
Unilever no painel que organizou na 59a 

edição do Cannes Lions. Segunda maior 
anunciante do mundo — atrás de P&G 
—, a corporação procurou sensibilizar o 
público que tomou o Palais des Festivais. 
Seu objetivo foi mostrar que as marcas 
devem tomar medidas para assegurar 
que as gerações seguintes tenham dias 
melhores pela frente. 

Keith Weed, CMO global da Unilever, 
chamou a atenção da plateia para a encru-
zilhada que vive o marketing. Isso porque 
as empresas sempre se preocuparam em 
vender, vender, vender. Mas, se o mundo 
seguir nesse ritmo, não haverá formas de 
sobreviver já que sofreremos com a falta 
de recursos naturais, como água, e de ali-
mentos. É necessário, portanto, focar es-
forços na busca de um crescimento sus-
tentável. Para reforçar seu ponto de vista, 
Weed afirmou que, em 2050, haverá 9,5 
bilhões de pessoas a mais no planeta. "Is-
so significa uma nova Londres a cada seis 
semanas entre hoje e esse ano" alertou. 

Atenta a esse cenário, a Unilever lan-
çou em 2010 o projeto Sustainable Living 

Plan, que consiste em dobrar seus negó-
cios até 2020 e reduzir o impacto ambien-
tal que tamanha expansão poderia cau-
sar. Agora, a corporação decidiu compar-
tilhar algumas das lições que adquiriu 
nesse processo. Weed defendeu a práti-
ca de um marketing mais nobre, voltado 
a causas socioambientais. 

Segundo ele, entre as estratégias para 
desenvolver o novo marketing, marcas e 
agências devem considerar o desenvol-
vimento dos mercados emergentes. Tra-
ta-se de pensar mais em Nova Délhi do 
que em Nova York, citou Weed. Ele afir-
mou ainda que, por volta de 2020, metade 
da classe média mundial estará na Ásia. 

Outro ponto é que as empresas esta-

beleçam seus projetos para garantir uma 
vida sustentável para a população. O ter-
ceiro aspecto que destacou é recorrer ao 
poder do digital. E isso não somente co-
mo recurso de marketing, mas como uma 
maneira de estimular as pessoas a condu-
zir as transformações necessárias. 

Neste campo, a Unilever anunciou em 
Cannes uma parceria feita com o Face-
book para doar purificadores de água 
para comunidades carentes e treinar 
pessoas para atuar pela preservação da 
qualidade da água. A aliança, que inclui 
a ONG Psi, gerou um aplicativo aciona-
do pela rede social, mas que conta tam-
bém com um site. É o Waterworks. Por 
meio dessa ferramenta, as pessoas po-
derão doar de dez centavos de euro a 
um euro por dia. O gesto acaba infor-
mado por meio de uma mensagem "eu 
impactei uma vida" 

Estratégia mais humana 
Mare Matthieu, vice-presidente sênior 

de marketing da Unilever, tem anos de 
prática na área de sustentabilidade, res-
ponsabilidade social e ética nas corpora-
ções. Ele apresentou três pilares do novo 
marketing da companhia. São eles: colo-
car as pessoas à frente (os profissionais da 
área costumam tratá-las como consumi-
doras, mas é preciso pensar nelas como 
seres humanos, com histórias, dificulda-
des, valores — para desenvolver uma ver-
dadeira empatia, é preciso ter uma real 
conexão humana), construir o amor pela 
marca (os profissionais devem levar em 
consideração que as marcas têm impac-
to na vida das pessoas e devem "alimen-
tá-las" constantemente, como se fossem 
uma criança em crescimento, para que 
as futuras gerações se aproximem dela) 
e destranque a mágica (marketing é uma 
ciência, mas pode ser conduzida com pai-
xão; a comparação é com instrumentis-
ta que executa um violino, por exemplo, 
com técnica, mas que transforma a exe-
cução em arte e se dedica com paixão). 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1516, p. 46, 2 jul 2012.




