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Campanhas não podem seguir padrões clássicos 
 
Copiar estratégias clássicas de marketing não é garantia de sucesso. As empresas devem buscar 
diferenciais, adaptando suas ferramentas de comunicação à sua realidade específica, valorizando 
seus pontos fortes e, se for o caso, reconhecendo os fracos. Fortalecer não só suas marcas, mas a 
imagem corporativa, e fazer uso de ferramentas que permitam conhecer o cliente a ser atingido 
são atitudes que fazem diferença na batalha pela liderança de mercado. 
 
Os modelos clássicos de marketing e comunicação já não funcionam. Segundo pesquisa realizada 
pela Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) com cerca de 30 empresas em julho deste ano, 
não existe uma uniformidade de estratégias nestas áreas. "Não encontramos duas empresas que 
trabalhem do mesmo jeito", conta Rafael Sampaio, vice-presidente executivo da ABA, que 
participou recentemente de um seminário sobre tendências em marketing no Rio.  
 
- A Procter & Gamble antes via a criatividade como algo negativo. Hoje, é um dos valores mais 
admirados na empresa - exemplifica Sampaio. 
 
A inovação é fator fundamental para permanecer líder. Luiz Dutra, diretor de assuntos 
corporativos da Unilever diz que a empresa precisa lidar com as novas perspectivas. O case do 
sabonete Dove é um exemplo de como a Unilever aproveitou novos dados para aumentar sua 
fatia de mercado. "Segundo pesquisas, apenas 2% dos brasileiros se sentem confortáveis com a 
sua aparência. Na nova campanha do Dove procuramos mostrar mulheres de todos os tipos, 
desafiando o estereótipo de beleza", conta. 
 
A Nestlé também soube aproveitar os indícios oferecidos pelo mercado. Entre as mudanças 
percebidas pela empresa, está a relação do consumidor com as marcas, que passaram a ser vistas 
como cidadãs, com crenças e valores. "Fazer bons produtos não é mais competitivo. O 
consumidor se interessa pela companhia que está por trás da marca", alerta Mário Castelar, 
diretor de comunicação e serviços de marketing.  
 
Por isso, a organização optou por direcionar todas suas ações de marketing para o 
posicionamento que a empresa queria adotar, que era o de empresa ligada à saúde, nutrição e 
bem-estar. "Patrocinamos o evento Fitness Brasil e lançamos uma revista de nutrição. A coerência 
é fundamental", diz Castelar.  
 
Rafael Sampaio ,VP da ABA, completa afirmando que, como não existe mais um único modelo, 
cada empresa desenvolve a própria estratégia de acordo com as circunstâncias. O problema 
acontece quando não há consistência e o market ing tende a ser mais operacional do que 
estratégico. 
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