
Pensador da atividade de marketing desde que viu a expressão pela pri
meira vez em uma publicação nos anos 60 e que o motivou a buscar uma 
livraria para encontrar algum conteúdo sobre o assunto, Francisco Alberto 
Madia de Souza se tornou na década seguinte, e até os dias de hoje, nome 
essencial para agências de publicidade, anunciantes e fornecedores de 
serviços mercadológicos. Madia estudava Direito na USP do Largo de São 
Fracisco, em São Paulo, quando fez a opção. Ajudou a estruturar a divisão 
de marketing do Banco Itaú e, posteriormente, abriu sua consultoria, que 
se transformou no MadiaMundoMarketing. No seu "divã" já passaram 
mais de 500 empresas. "A cada 10 empresas que nos procuram em nove 
vamos ajudá-las a reencontrar o eixo original, ou um novo posiciona
mento que as reconduza em direção ao sucesso e à realização. 0 primei
ríssimo lugar dentre todas as incidências, e presente em quase 100% das 
empresas, é insuficiência ou deficiência de comunicação. Tem empresas 
que 'falam bem' para fora, mas são péssimas internamente", diz ele, que 
ajudou a formatar agências como a W/GGK, F/Nazca, Grupo Newcomm 
e a AlmapBBDO. Colunista da Revisto Marketing, Madia mantém postura 
inquieta, como poderão constatar nesta entrevista. A ut
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A quais demandas de mar

keting os anunciantes devem 

ficar antenados nesses tempos 

de g lobal ização e m u d a n ç a 

radical de comportamento dos 

consumidores? 

Sintetizando, duas. A primeira, de 

ordem estratégica, atravessar a pri

meira das pontes e depois queimá-la. 

Rever, com coragem, determinação 

e desapreço à velha e próspera estru

tura cheirando a mofo e sociedade 

industrial, e repensá-la - de prefe

rência destruir e reconstruir a em

presa - sob a ótica e as luzes da socie

dade de serviços, ou pós-industrial. 

Do Admirável Mundo Novo, Plano, 

liquido e Colaborativo. Onde o ca

pital deixa de ser o dinheiro e passa 

destruir, a outra ponte. A nova pon

te do Admirável Mundo Novo que 

liga as duas peles que o constituem. 

A do chamado ambiente analógi

co e a do ambiente digital. Aqui, o 

baita desafio é que o número mágico 

para tudo é 2424365. Isso mesmo, 

24X24X365. Não existe mais dia e 

noite. Muito menos sextas-feiras e 

finais de tarde, assim como sábados 

e domingos, feriados e férias. O am

biente digital é o contrário da Disco

teca do Velho Guerreiro, nem acaba 

nem nunca termina. 

No d ivã do MadiaMundoMar-

keting, quais s ã o os proble

m a s m e r c a d o l ó g i c o s mais 

recorrentes? 

a ser o conhecimento. Onde as em

presas reveem métodos e processos, 

delegam ou terceirizam "porta para 

dentro", e concentram-se, exclu

sivamente, no "porta para fora". 

Nos suspects, prospects e, principal

mente, clients. Onde alocam 80% 

de seus recursos, energias e talento 

no marketing do depois; depois de 

realizadas as primeiras vendas para 

converter esses novos clientes em 

clientes para sempre; e, mais adian

te, em apóstolos e disseminadores da 

marca. De longe, e para sempre, um 

cliente apaixonado é a mais eficaz 

dentre todas as mídias! A segunda 

demanda é atravessar, mas jamais 

Em 33 anos atendemos mais de 

500 empresas e realizamos mais de 

1.200 serviços de consultoria. Em 

nosso "ranking" de incidências, o 

segundo lugar, com uma recorrên

cia de quase 90%, isto é, de cada 

10 empresas que nos procuram 

nove padecem em diferentes es

calas desse mal, está a falta ou in

consistência de posicionamento. A 

empresa nasce, o empresário está 

mais que seguro para onde preten

de ir e começa a caminhar. Vem a 

primeira tentação, pula; vem a se

gunda, desvia; vem a terceira, cai. 

E quando se dá conta, se vê penso 

para a direita ou para a esquerda, 

e, muitas vezes, voltando para trás. 

Assim, de cada 10 empresas que 

nos procuram nove vamos ajuda

das a reencontrar o eixo original, 

ou um novo posicionamento que as 

reconduza em direção ao sucesso e 

à realização. O primeiríssimo lugar 

dentre todas as incidências, e pre

sente em quase 100% das empre

sas, é a insuficiência ou a deficiên

cia de comunicação. Tem empresas 

que "falam bem" para fora, mas 

são péssimas internamente. Outras 

sabem como conquistar a adesão e 

entusiasmo de seus colaboradores, 

mas ignoram o "trade" e a equipe 

de vendedores. Muitas imaginam 

que estão sozinhas no mundo e não 

devem satisfação à sociedade, insti

tuições, cidadãos. Para todas, sem 

exceção, construímos um branding 

plan contemplando todos os seus 

stakeholders, assim como as ações 

de comunicação a serem ativadas 

para cada um deles, e na devida 

ordem hierárquica. E é isso que fa

zemos. Marketing e branding. 

Theodore Levitt escreveu 

"Miopia e Marketing" na 

década de 50. Há muita mio

pia, i lusão de ót ica na era do 

Google Glass? 

Nunca os oftalmologistas do marke

ting estiveram com os consultórios 

tão abarrotados. Quando Levitt es

creveu seu magistral artigo na Har-

vard Business Review, há 60 anos, os 

exemplos eram ainda os fabricantes 

de trens, que não entenderam estar 

no negócio de transporte e não no de 

trens e assim não se tornaram em

presários da aviação; como a galera 

do cinema, que perdeu o bonde da 

televisão. E por aí vai. Dizia, e estava 

e continua absolutamente certo, que 

as pessoas não compram produtos, 

e sim, os serviços que os produtos 

prestam. E em momentos em que 
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estamos vivendo onde, como na 

música de Nelson Motta e Lulu San

tos, "tudo o que se vê não é igual ao 

que a gente viu há um segundo", aí 

mesmo é que vão à loucura. O que 

tem de produtos campeões aposen

tados precocemente e de empresas 

supostamente inexpugnáveis senta

das à beira do caminho e do merca

do é uma grandeza. Hoje, a miopia 

é crônica e galopante. Decorre da 

mudança de métodos e processos, 

de conquistas tecnológicas, de relei

tura de produtos, serviços e funções, 

e, acima de tudo. de consumidores 

mais que diplomados, que sabem 

avaliar com precisão absoluta o mo

mento de migrar. E, pior ainda, via 

de regra o fazem em bandos, fazen

do com que empresas milionárias na 

sexta à noite acordem à míngua na 

segunda de manhã. 

Como as man i f e s tações popu

lares, uma amostra representa

tiva de mais de um m i l h ã o de 

pessoas, interferem na interfa

ce de marcas, produtos 

e serviços? 

Tanto quanto a manifestação de 

uma única pessoa com uma men

sagem que seduza, empolgue e mo

bilize milhares ou milhões de outras 

pessoas. Em verdade, todos os fenô

menos sociais começaram a partir de 

uma cabeça; que se somou a duas, 

três, quatro, mil, milhão. Isso posto, a 

monitoria diuturna do digital hoje é 

quase uma espécie de escovar os den

tes ou tomar banho de todas as em

presas. O que toda a empresa tem de 

fazer é se antecipar. Para rapidamen

te resolver um desconforto ou cons

trangimento causado a um cliente, 

ou converter um depoimento agra

decido e apaixonado num vendaval 

mais que positivo digital adentro. 

Como é fazer marketing com 

foco no consumidor em uma 

era marcada pelo serviço? 

De cena forma é o que já disse 

quando nos referíamos ao legado 

de Levitt. Pessoas não compram 

produtos, compram os serviços 

que os produtos prestam. Assim, 

cabe à empresa ter a mais plena 

consciência, o tempo todo. do que 

as pessoas estão verdadeiramen

te comprando. A pior coisa que 

acontece numa empresa é quando 

algum sábio de plantão faz a per

gunta errada: qual é o nosso produ

to? É o nosso produto? Pior ainda, 

as pessoas não resistem à tentação 

e acabam respondendo. E de que 

adianta encontrar a resposta certa 
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para a pergunta errada? A única 

pergunta que tem que ser feita, o 

tempo todo, é: o que nossos clientes 

estão comprando de nossa empre

sa? E nunca é um produto, são os 

serviços que esse produto presta. 

As empresas já foram orien

tadas pelas d i v i s õ e s de finan

ças . Chegou a hora de serem 

orientadas pelo marketing? 

Como é isso? 

Dia desses, Kotler, que há mais 

de 40 anos repete a mesma coi

sa, disse que estava mais do que 

na hora dos executivos de marke

ting assumirem a liderança das 

empresas, bobagem! Quem tem 

que liderar, independentemente 

de área e especialização, é a pes

soa que reúne todas as virtudes e 

competências que um líder pre

cisa ter. O que deveria ter dito, e 

não disse, e nem mesmo era pre

ciso, é que, finalmente, todas as 

áreas das empresas entenderam 

que têm que permanecer olhando 

para fora o tempo todo. E todas, 

R H , Administração, Tecnologia, 

Produção, Finanças, Marketing, 

se perguntando o tempo todo se a 

decisão que estão tomando agre

ga competitividade aos produtos 

e às marcas nos pontos de venda. 

Se não agregar, para imediata

mente, sob pena de jogar dinheiro 

fora, perder tempo e gastar ener

gia. Ou seja, marketing hoje é um 

pensamento presente em todas as 

áreas das empresas e não mais, e 

exclusivamente, na área de mar

keting. Isso posto, quando a di

visão de finanças recomenda, e 

se é comandada por profissional 

preparado e competente, já o faz 

levando em consideração merca

do, cliente, concorrentes, compe

titividade, e muito mais. Daí que 

decorrem os números e não o con

trário, como era no passado. 

Muitas a g ê n c i a s af irmam que 

há u m a "jun ior i zação" nas 

estruturas de marketing dos 

anunciantes. É u m a verdade, 

e como ela impacta os 

planejamentos? 

É a mais pura verdade. E a razão 

disso é que o marketing deixou de 

ser uma exclusividade da área de 

marketing e passou a ser responsa

bilidade do C E O , do presidente. E 

também se faz presente enquanto 

pensamento e ação em todas as de

mais áreas da empresa, ou seja, a 

área de marketing, hoje, administra 

exclusivamente as ações de marke

ting. O pensamento e a direção são 

definidos por quem está no coman

do da empresa. 

A c o m u n i c a ç ã o é o maior 

gargalo das estruturas de 

marketing das empresas, 

por quê? 

Neste momento, pela transição. 

Porque depois de 500 anos de 

comunicação indireta, onde as 

empresas pegavam carona nos ve

ículos de comunicação e rezavam 

para que suas mensagens alcanças

sem seus suspeets, hoje dispõem de 

ferramentas de comunicação dire

ta, onde não precisam mais pegar 

carona para falar e se relacionar 

com suspeets, prospeets e clients. 

E, melhor ainda, em tempo real, 

com interatividade e, também, 

com imagem. Diante de tantas e 

novas possibilidades, as empresas 

estão tateando. Mas logo passa e 

tudo volta ao normal. Questão de 

adaptação. 

Quais os requisitos b á s i c o s e 

milenares que sua consultoria 

usa como a u t ê n t i c o mantra 

para identificar problemas 

dos clientes? 

Em verdade, e no momento do 

mundo em que vivemos, privile

giamos três mantras principais 

em relação a todos os demais, e 

que aplicamos de rotina em todos 

os nossos clientes. O primeiro, a 

condição para florescer, crescer 

e prosperar: "people do business 

with people they know, like and 

trust". Pessoas fazem negócios 

com pessoas que conhecem, gos

tam e confiam. A empresa que 

não conseguir vencer esse desafio 

vai sumir do mapa. Isso posto, e 

para tornar-se conhecida, querida 

e confiável, a empresa precisa se 
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planejar e se posicionar sob a ótica 

do mercado, do cliente: "put your

self in someone's shoes"- como 

diria Cartola, sonhar os sonhos 

dos clientes. E, o terceiro, e final

mente, "walk the talk", ser e fazer 

o que disse que é e crê; ter auten

ticidade, condição definitiva para 

que o posicionamento/identidade 

converta-se em imagem. Condi

ção definitiva para construir uma 

marca de qualidade na cabeça e 

no coração das pessoas que pre

tende conquistar. 

Como deve ser o tráfego entre 

a ponte a n a l ó g i c a para a 

digital? 

Como ensinou um dos grandes 

mestres e filósofos da atualidade, 

Zygmunt Bauman, ''quando pati

namos sobre o gelo fino, o que nos 

salva é a velocidade". Ou seja, não 

de forma apressada ou açodada, 

mas com a necessária velocidade. 

Jamais se esquecendo de manter 

uma presença relevante nos dois, 

considerando suas características 

específicas, e sempre atentando às 

modificações que ocorrem perma

nentemente e simultaneamente no 

analógico e no digital. 

E os processos de comunica

ç ã o na era das redes sociais? 

O maior desafio a ser enfrentado é 

que, diferente do muito que acon

tece no analógico, onde a empresa 

formata, ativa e deixa funcionan

do, no digital faz rigorosamente o 

mesmo até a última fase. Mas ja

mais pode abandonar, deixar fun

cionando, dar as costas e dormir 

tranquila. Mais do que ter pesade

lo, provavelmente terá graves pro

blemas. Precisa de uma espécie de 

"guardador ou cuidador da mar

ca" 24 horas, atento e forte em to

das as janelinhas do digital. E agir 

ao primeiro palito de fósforo aceso. 

Você implantou o marketing 

no Banco Itaú no in íc io dos 

anos 70 e, mesmo sem ter os 

recursos atuais, incentivou o 

uso da i n f o r m á t i c a na estru

tura. C o m o observa as estra

t é g i a s desse segmento? 

A sensação presente é como se as 

principias instituições financeiras 

tivessem ingressado numa mesma 

caverna. Não obstante disporem 

dos recursos financeiros e tecno

lógicos mais do que em qualquer 

outra atividade, os usam exclusiva

mente na defensiva, na contenção, 
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e não na prospecção, sedução e 

encantamento. Vivemos uma noite 

de trevas no marketing financeiro. 

Totalmente diferente do b r i l ho dos 

anos 1970 e 1980. 

V o c ê ajudou a cr iar a g ê n 

cias importantes como a 

W / G G K , Neogama, Grupo 

Newcomm, L e w ' L a r a , F /Naz-

ca, comandou a reengenha

r i a da A l m a p B B D O , contra

tou presidentes de a g ê n c i a s , 

entre outros. C o m o observa 

o mercado de a g ê n c i a s de 

propaganda hoje e qual o 

peso desse segmento na sua 

consultoria? 

Em nossos 33 anos de existência, 

fomos responsáveis, em maior ou 

no lugar das agências de propagan

da, um novo prestador de serviços 

vai ganhando forma, que são as 

empresas de branding. Um serviço 

que já prestamos para a maior par

te de nossos clientes. Trabalhamos 

na construção do planejamento es

tratégico sob a ótica do mercado, 

marketing; e. depois, coordenamos 

a ativação em suporte à diretoria 

ou departamento de marketing das 

empresas, branding. Sempre recor

rendo a muitos outros prestadores 

de serviços especializados. Um 

híbrido de médicos, na realização 

do diagnóstico e no aviar a recei

ta, e como maestros, integrando e 

regendo diferentes músicos/ferra

mentas de comunicação. 

menor intensidade, por 20 dos 15 

projetos que mudaram o negócio 

da publicidade no Brasil. Em ne

nhum momento esse segmento re

presentou mais de 15% de nossas 

receitas. Todo esse negócio tinha 

como princípio ativo, em termos 

econômicos, entenda-se remunera

ção, a veiculação, e não a prestação 

dos serviços. No momento em que 

o ambiente digital ganha corpo e, 

no médio prazo, prevalece um ou

tro tipo de negócio que indepen

de da veiculação, restringem-se e 

diminuem as perspectivas do mo

delo. Assim, e tal como a conhe

cemos, a velha e boa propaganda 

definha. Em 10 anos o panorama 

será completamente diferente. E 

Como observa o modelo bra

sileiro de publicidade? 

Da mesma forma que as famosas 

jabuticabas que, diz a lenda, só 

existem no Brasil, embora vol

ta e meia escuta-se falar da fruta 

em outros países. Sustentando um 

modelo que acabou em outros 

lugares do mundo. Mais cedo ou 

mais tarde isso vai acontecer por 

aqui. E aí as dificuldades vão ser 

muito maiores porque teremos 

que queimar etapas, e os ferimen

tos serão de maiores proporções. 

As a g ê n c i a s de promo ga

nham cada vez mais peso nas 

d e c i s õ e s dos anunciantes, 

especialmente pelo tamanho 

do mercado, que chega a R$ 40 

b i lhões , segundo o SindLive. 

Por que essa t endênc ia cresce? 

Em verdade, o chamado negócio 

da comunicação tem três blocos 

distintos. O do chamado marke

ting direto, o do marketing indireto 

(propaganda), e o do merchan-

dising (promoções). Durante 30 

anos, 60% dos investimentos iam 

para o indireto (propaganda), e os 

40% restantes eram divididos 20 e 

20. Hoje, a proporção aproxima-se 

de 1/3 para cada um dos blocos, 

e, em 10 anos, serão 40, 40 e 20. 

Pela simples razão de que a comu

nicação indireta, a propaganda, é 

a menos eficaz das formas de se 

comunicar. Mas como no passado 

era quase que a única possibili

dade, o brilho e o magnetismo da 

televisão prevaleceram. Agora e 

para sempre a realidade é outra e 

recupera-se a melhor forma de co

municação: de pessoa a pessoa, a 

comunicação direta. 

Por que Drucker ainda é dono 

da receita infal ível? 

Drucker nos deixou no dia 11 de 

novembro de 2005. Viveu qua

se 96 anos. Ele nos deixou, mas 

deixou mais de 40 livros de ex

cepcional qualidade, com uma 

visão milimetricamentc precisa 

de como seria este mundo que 

estamos vivendo. E suas previsões 

ainda não se esgotaram. Se estiver 

certo - e está -, poderá, finalmen

te, descansar em paz lá por 2018, 

quando, e finalmente, ingressare

mos no admirável mundo novo, 

plano, líquido e colaborativo, que 

ele vaticinou em seu histórico e re

volucionário livro de 1968, "Uma 

era de descontinuidade". No livro, 

ele nos advertia de que esses ciclos 

precisam de 50 anos para se com

pletar. Por isso, 2018. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 46, n. 484, p. 10-16, set./ out. 2013. 
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