
OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO
INTEGRADA DE MARKETING
SEMINÁRIOS ORGANIZADOS PELA ABA EM SÃO PAULO E Rio, NO INÍCIO DE ABRIL, DEBATERAM UMA DAS QUESTÕES MAIS

prementes PARA o UNIVERSO DO marketing: A NECESSIDADE DE integração e sinergia DOS esforços DE COMUNICAÇÃO.

ALÉM DOS DEBATES CONCEITUAIS SOBRE O TEMA, OS PARTICIPANTES PUDERAM CONHECER DIVERSAS HISTÓRIAS DE SU-

CESSO DO uso combinado DAS DISCIPLINAS DA ÁREA. CONFIRA, NA MATÉRIA A SEGUIR,O QUE FOI APRESENTADO NO

EVENTO DE SÃO PAULO.

by MARA VEGSO / TÂNIA TRAJANO — Fotos by ISMAR ALMEIDA

Rafael Sampaio, vice-presidente executivo da ABA e

editor da About, abriu o ciclo de palestras sobre "Os

Desafios da Comunicação Integrada de Marketing" lembran-

do que há quase duas décadas este mesmo tema vinha

sendo amplamente abordado pela entidade em semi-

nários anuais, realizados pela própria entidade."Mas,

aos poucos, a associação passou a privilegiar eventos

com foco na especialização, erro que parece estar sen-

do cometido por grande parte dos anunciantes, no

mundo inteiro','reconheceu, com base na notória fal-

ta de sinergia percebida atualmente nos esforços de

comunicação.

Este ano, porém, a ABA retomou o evento, com o pro-

pósito de ajudar a otimizar o grau de expertise no uso

das ferramentas, bem como desenvolver o nível de in-

teligência em gestão e processos de comunicação.'Afi-

nal, voltar a trabalhar de forma integrada será um dos

maiores desafios a ser enfrentados pelo mercado nos

próximos tempos" previu, constatando que nem mes-

mo a Grã-Bretanha — ícone de excelência na área

—, com 4 a 5% de seu PIB injetado em comunicação

de marketing, tem conseguido driblar esses problemas

a contento.

Após esta introdução, necessária para alertar o públi-

co quanto à dimensão do problema, Sampaio falou so-

bre os "Modelos e práticas de integração da comunicação de

marketing'.

De acordo com o executivo, o mercado depara-se, ho-

je, com quatro aspectos inescapáveis: consumidores

cada dia mais críticos e refratários, sem dinheiro e

nem mesmo tempo para consumir tudo o que lhes é

oferecido; excesso de mensagens; acirramento da con-

corrência; e menor poder de voz das marcas."Nunca

tivemos tantas opções para falar com os clientes e tão

pouco poder de voz," ponderou, fundamentado em

pesquisa realizada pela ABA junto aos executivos de

marketing de grandes empresas anunciantes. Segundo

o estudo, a integração (interna e externa) é percebida

como um verdadeiro "sonho de consumo" uma vez que

entre os entrevistados há o consenso de que esta in-

tegração e fundamental."Contudo, apuramos o mes-

mo consenso na percepção de que este ainda é um

desafio sem solução"lamentou,lembrando que,dian-

te de sonhos impossíveis, devemos nos apoiar no que

ele define como "approach Dom Quixote"ou seja, é pre-

ciso tentar sempre, mesmo que pareça um sonho im-

possivel de ser vivido.

Esta tentativa, como frisou, começa justamente pela

tomada de consciência, ganha corpo com um bom lí-

der e um bom projeto, segue pela estruturação inter-

na e termina com a utilização das agências de comu-

nicação certas. Mas, como fez questão de ressaltar, em-

bora muitas empresas ainda atribuam a culpa da falta

de unicidade na comunicação às agências, a bem da

verdade a base da integração deve partir do próprio

anunciante. Ainda que raros, é possível encontrar bons

exemplos capazes de suportar sua tese. Entre eles es-

tão os cases de Absolut Vodka, da brasileira Fórum

e das Havaianas, que souberam agregar um valor extra-

ordinário a commodities em um cenário bem mais com-

plexo da época na qual aconteceu a construção de

marcas históricas como Omo, Coca-Cola ou Nestlé.

Naquela época, a propaganda clássica era a estrela do-

minante, quando não a única. Produtos, serviços e em-

presas tinham urna mesma voz e, com ela, estabele-

ciam uma comunicação clara e forte com o mercado,

alcançando integridade por USP(unique sales proposition),

conteúdo, estilo e posicionamento."E,para tanto, bas-

tava investir de l a 2% do PIB"rememorou Sampaio.

Mais recentemente, o mercado vivenciou a mudança

do foco na propaganda para a comunicação de marke-

tin^bem como o processo de segmentação e fragmen-
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tação. Surgiram, então, novas estrelas, como a promo-

ção, o merchandising e o marketing direto, entre outros

instrumentos que, apesar de muito eficientes para de-

terminadas tarefas, lamentavelmente, não foram or-

questrados de forma harmônica, comprometendo os

investimentos no setor que, a essa altura, já saltavam

para 3 a 5% do PIB.

Advertindo que, doravante, para conseguir uma ven-

da, produtos, serviços e empresas deverão falar diver-

sas vezes com prospects, consumidores, clientes c to-

dos os tipos de stakeholders que sustentam a marca,

Sampaio reafirmou que,mais do que nunca, será pre-

ciso ser um para ser multi. Em outras palavras, as mar-

cas deverão adotar um único posicionamento, voz e es-

tilo; propagados, porém, em múltiplos momentos,por

meio de diversos conteúdos, mensagens, canais e fer-

ramentas de comunicação."Devemos ganhar eficácia,

desenvolvendo virtudes e reduzindo deficiências. Até

porque, em países como Suécia e Finlândia, o marketing

já exige recursos da ordem de7% do PIB','informou.

Tendo em vista esse panorama, a palavra de ordem é

maximizar a aplicação e a gestão dos investimentos na

área, a partir da comunicação integrada de marketing,

que requer atenção para um único mandamento: "Não

existe marca forte sem comunicação integrada; e não

tem sentido fazer comunicação se não for para cons-

truir marca'.'

Afinal, a comunicação constrói, suporta,mantém e re-

nova os sistemas de valor da marcas, por intermédio

do desenvolvimento da percepção de seus próprios

valores por parte do público consumidor. Esclarecen-

do que os consumidores têm uma percepção gestál-

tica das marcas, empresas, produtos e serviços e que

essa gestalt deriva justamente do continuum da comuni-

cação, Sampaio alertou para o perigo de que, com a

excessiva divisão das suas mensagens, as marcas adqui-

ram uma imagem esquizofrênica aos olhos do públi-

co, o que invariavelmente comprometerá a coerência

de seu posicionamento."E marcas esquizofrênicas au-

mentam sua dependência de táticas de preço, ofertas

e promoções" advertiu, salientando a necessidade de

se recorrer à comunicação integrada de marketing, em-

pregando a ferramenta certa na hora certa, seja para

construir e gerir franquia de marcas (geralmente por

meio da propaganda, eventos, design e merchandising) e

relacionamentos (por meio principalmente do marke-

ting direto, relações públicas, atendimento ao consu-

midor e net.marketing), seja para gerar, impulsionar e ati-

var negócios (usando, normalmente, promoção, incen-

tivo, marketing direto, embalagem, merchandising c net.

marketing).

Além disso, para atender a objetivos diferentes é preci-

so atentar para métricas igualmente distintas, conside-

rando investimentos a longo prazo para a construção

de imagem ou franquia de marcas, e retorno imediato,

para gerar negócios."O ideal é que ambas as medidas

também operem de forma integrada" adiantou, citando

como exemplo a vitoriosa promoção "Miniaturas Coca-

Cola" feitas muitas vezes em inúmeros mercados, que

gera vendas imediatas enquanto contribui ativamente

para a solidificação da imagem do refrigerante.

Como uma técnica de melhor combinar e integrar as

ferramentas de comunicação para cumprir suas fun-

ções e tarefas, Sampaio apresentou o conceito do"Tri-

ângulo de Ouro da Comunicação" que harmoniza as

atividades de fortalecimento da reputação da empre-

sa,produto ou serviço com a construção de sua ima-

gem da marca e sua comercialização no PDV. Eviden-

temente, as três vertentes desse triângulo devem ser

trabalhadas de maneira simultânea. Dessa forma, as

ferramentas empregadas em cada função específica

poderão até mesmo prestar suporte às outras, como

ocorre com as ações de marketing direto, por exem-

plo, que tanto poderão impulsionar vendas imediatas

como contribuir para o relacionamento com o target.

Concluindo sua participação, Sampaio recomendou

aos anunciantes que separem parte do budget para ar-

riscar o novo."Considerando o atual momento do mer-

cado, se você não surpreender os consumidores, eles

não prestarão atenção em sua marca','concluiu, asse-

gurando que tamanho esforço valerá a pena,"pois ape-

nas a comunicação integrada de marketing constrói e

mantém marcas fortes. E marcas fortes asseguram sua

independência, seguram o preço, aumentam o valor

de mercado e garantem seu futuro',' encerrou.

FAZENDO O DEVER DE CASA

"Endocomunicação: integrando a comunicação com os públicos

internos e intermediários" foi o tema da palestra ministra-

da por Fábio Marinho, diretor de atendimento e cria-

ção da OPM— Oficina de Propaganda e Marke-
ting, que iniciou sua apresentação recomendando aos

anunciantes que façam bem seu dever de casa antes de

empregarem as maravilhas propostas por Sampaio.

Segundo o profissional, as vantagens de trabalhar o en-

domarketing são muitas, mas esta é uma tarefa que tam-

bém requer alguns cuidados especiais.Assim, se a ati-

vidade permite, como poucas, adquirir um profundo

conhecimento sobre o público (incluindo seus dados

pessoais, culturais e aspiracionais), dominar as mídias

internas (como house organ ou intranet) e exercer auto-

ridade na comunicação, por outro lado também terá

que enfrentar um público cada dia mais crítico, des-
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confiado e com poder de receber e repercutir men-

sagens em grupo. Soma-se a isso a tendência à desin-

tegração, visto que cada área da empresa tende a fazer

sua própria comunicação interna e, o que é pior, de-

nominá-la de endocomunicação.'A atividade vai muito

além das mensagens expostas nos murais das compa-

nhias" corrigiu Marinho, definindo-a como o instru-

mento responsável por trabalhar a busca de corações

e mentes dentro da empresa.

No entanto, para que este objetivo possa ser alcança-

do, será necessário atribuir às ações de cndocomu-

nicação uma boa dose de criatividade, gerar envolvi-

mento, assegurar integração e, é claro, suportá-las por

um planejamento sólido e consistente, como pôde ser

conferido nos trabalhos concebidos pela OPM para

a Petrobras, que pontuaram a apresentação.

Tamanha é a importância atribuída pela OPM ao en-

gajamento do target às ações de endocomunicação

que a agência criou o conceito de "marketing de envol-

vimento" adotado para designar a participação ativa,

voluntária e prazerosa do público interno no marketing

do anunciante, agregando grande reforço nos atribu-

tos e conceitos da marca. Para atingir este resultado,

porém, é imprescindível integrar todas as frentes en-

volvidas, o que ocorreu na campanha comemorativa

do cinqüentenário da Petrobras, que priorizou a va-

lorização de seus funcionários (inclusive os aposen-

tados), enaltecendo-lhes o orgulho por pertencerem

a uma empresa tão importante para o país.

Em consonância com as mensagens publicitárias ex-

ternas, a campanha envolveu 180 mil participantes, uni-

dos pelo conceito: "Você faz parte deste sonho'.'Um

vídeo institucional, no qual as iniciativas da compa-

nhia foram pertinentemente associadas a um verso do

hino nacional, e banners bem-humorados, fixados nas

instalações internas, com frases como"Nunca faltou

petróleo neste país.Nem quando saí de férias"foram

algumas das ações adotadas para marcar a data, co-

memorada com forte carga emocional.

O último case apresentado pelo representante da OPM

apontou a importância do planejamento (não raras ve-

zes renegado a segundo plano nas ações de endoco-

municação).

Com o objetivo de mobilizar o quadro operacional da

Petrobras na implantação do software SAP R/3, a agên-

cia aceitou o desafio de reverter a rejeição inicial dos

funcionários, resistentes a mudanças. A adoção do con-

ceito "Embarque imediato rumo ao futuro" suportado

por uma forte assinatura visual (a conhecida mãozinha

do computador, cm sinal de positivo) foi o primeiro

passo para promover os benefícios do novo software,

diminuir a ansiedade do público e reduzir o medo da

dificuldade. A campanha foi dividida cm quatro mo-

mentos, cada qual assinalando uma etapa na evolução

do projeto, marcadas pelos motes "Embarque imedia-

to','"Última chamada para o embarque','"Decolagem

autorizada" e, finalmente,"Bem-vindos ao futuro'.'

Na medida em que o engajamento da equipe ganhava

consistência, materiais promocionais explorando as

fotos dos gerentes posando com o polegar estendido

(gesto repetido, ao final da campanha, pelo próprio

presidente, José Eduardo Dutra) contagiavam toda a

companhia a embarcar nesse verdadeiro vôo tecno-

lógico, como sugeriam os anúncios inseridos no house

organ da Petrobras.

DESENHANDO AS EXPRESSÕES DA
MARCA

Convidado para falar sobre "Design: integrando o conjunto

das expressões de marca", Fred Gelli,sócio e diretor de

criação da Tátil Design, arrancou risos do público

presente ao mostrar, com exemplo extraído das ruas

cariocas, o que é preciso para construir e manter mar-

cas fortes e poderosas nos dias atuais. Lembrando que

toda marca existe com a intenção básica de vender

algo a alguém, o profissional exibiu detalhes do táxi pi-

lotado por Cláudio Roberto, cujo posicionamento —

bastante singular — atrai a atenção dos passageiros,

aos quais não deixa faltar absolutamente nada, visto

que seu veículo é equipado com aparelho de som,te-

levisor, telefone,revistas,pentes, espelhos e toda a sor-

te de cacarecos.

"Além de apresentar-se com clareza, definindo um

posicionamento original, atentar para as necessidades

do cliente & criar uma atmosfera surpreendente, as

marcas devem — sobretudo nos dias atuais — man-

ter a fé no mercado','pregou, exibindo a estatueta de

Nossa Senhora Aparecida, devidamente instalada no

painel do automóvel.

"Com este diferencial competitivo, certamente Cláu-

dio Roberto fatura mais que os outros taxistas" pre-

viu, observando que, hoje, as marcas só conseguem

vender se tiverem a capacidade de promover uma ex-

periência intensa com seus produtos, e, para tanto,

todos os sentidos devem ser estimulados.

Essa é a estratégia adotada também por Tia Palmira,

que vende pamonhas em Salvador. Além de oferecer

um produto de alta qualidade, sabe — como poucos

— alinhar as expressões de marca, apresentando-se

com trajes impecavelmentc alvos, gerando marketing

olfativo (já que o produto é preparado na rua) e acon-

dicionando o quitute cm embalagens ecológicas e mul-

tifuncionais (produzidas com a palha do milho)."O in-
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crível é que muitas multinacionais ainda não têm essa
visão" lembrou o designer.

De qualquer forma, cabe às agências orientar os clien-
tes a promoverem as expressões da marca, por meio
de recursos sinestésicos. E é justamente isso que aTá-
til tem feito em seus treze anos de atividades, período
durante o qual vem concebendo projetos que trans-
cendem os "supostos" limites do design.

É o caso, por exemplo, da linha de embalagens infantis

desenvolvida para a Natura, totalmente adaptada à
anatomia e ao universo lúdico dos baixinhos; dos itens
de merchandising criados para a Souza Cruz, como
cinzeiros que filtram a fumaça do cigarro; ou dos dis-

plays plásticos modulares e da linha de embalagens do-

tada de chips sonoros, idealizada para a Nokia e cujo
sucesso originou uma série de outros produtos, como
pastas,bolsas e estojos, que combinam a maleabilidade
do poliux à leveza da borracha EVA."Marcas inovadoras
devem expressar seu conceito por meio do design" jus-
tificou o representante da agência, que acabou par-
ticipando inclusive da concepção do megaevento de
música e arte multimídia Nokia Trends e, mais recente-
mente, do TIM Festival, cuja marca c toda a programa-
ção visual também é assinada pela Tátil.

CLIQUES INTEGRADOS À PROPA-
GANDA

João Ciaco, diretor de marketing e relacionamento da
Fiat Automóveis, abordou o tema "Integrando propa-

ganda e net.marketing" lembrando que a montadora foi
a primeira a vender pela internet e a entender que tra-

balhar o cross media não é utilizar várias ferramentas de
comunicação, mas obter sua potencialidade máxima,
de forma estratégica.

Como esclareceu, enquanto cada meio apresenta um
conjunto de características que delimitam seu papel
na comunicação, a mídia on-line tem o poder de inte-

grar todos os canais. Além disso, quando trabalhada em
sinergia com as iniciativas off-line, otimiza os investi-
mentos e expande a experiência de marca.
Atestando seu raciocínio, Maria Lúcia Antônio, geren-
te de publicidade da montadora, apresentou o case Fiat

Stilo Connect, cujo lançamento integrou as mídias on e

off-line (plano que envolveu comerciais, anúncios, out-

doors, materiais de PDV, ações promocionais e test dri-
ve com a participação do ator Tiago Lacerda, protago-
nista da campanha)."Por se tratar de um automóvel

dotado de tecnologia revolucionária (comando de vi-
va-voz), o plano de mídia deveria ser igualmente ino-
vador" sustentou a executiva, esclarecendo que a Fiat
invadiu grandes portais com formatos inéditos, com

uma campanha dividida em três partes complcmen-
tares. A primeira foi integrada por full banners (que re-
metiam o internauta ao hotsite) e peças de e-mail mar-

keting com um vídeo produzido especialmente para a
ocasião. A segunda era composta por um comercial
interativo, por meio do qual o internauta era convida-
do a dirigir virtualmente o veículo e experimentar o

cornando de viva-voz. Na última etapa, uma nova ação
de e-mail marketing exibia o mesmo vídeo, dessa vez com
final customizado para os sexos feminino c masculino.
Segundo pesquisa realizada pelo Yahoo junto aos usuá-
rios que visualizaram a campanha,73% interagiram
com a peça e 47% confessaram ter"adorado"a estra-

tégia. Os índices de cliques superaram a casa dos 11%,

enquanto a média do mercado é de apenas 0,17%. No
total, o hot site do Fiat Stilo Connect registrou mais de
700 mil visitas, gerando 45 mil cadastros e levando, em
média,160 mil pessoas/mês às concessionárias duran-
te o período que esteve no ar. Um ótimo resultado,
derivado justamente na excelência da integração das
ferramentas e mídias.

SINERGIA DAS MENSAGENS FORA
E DENTRO DO PDV

Abrindo o segundo dia do fórum, Maria José de Oli-
veira, gerente de marketing da Procter & Gamble,
destacou a forma como a companhia tem levado a
imagens de suas marcas ao ponto-de-venda. Um dos

destaques da atividade que vem sendo realizada c a
busca de maior sinergia entre as ações, o que tem ge-
rado resultados mais efetivos paras as diversas linhas
de produtos voltadas para cuidados com o lar, bebê,
proteção feminina, saúde, beleza e alimentos.
A Unilever também apresentou o case de uma marca
que teve um forte trabalho de ativação via merchandi-

sing e comunicação integrada.Trata-se do Magnum, que,
como expôs Paola Cortazza, gerente de marketing da
empresa, conseguiu um excelente retorno com a cam-
panha baseada nos sete pecados capitais.

Um dos diferenciais da iniciativa — desenvolvida na
Austrália e adaptada para o Brasil — foi a inovação fei-
ta no conceito das edições limitadas, já que dessa vez

cada um dos sete sabores ficava disponível no ponto-
de-venda por apenas dois meses. A mensagem — que
envolveu todos os meios de comunicação e foi muito
bem trabalhada no PDV—, inclusive, focava a urgên-
cia em experimentar o produto, ou melhor,"cometer

o pecado'.' "Procuramos sempre criar a expectativa
para os próximos pecados, comunicando os da fase
em vigor c promovendo os demais" explicou Paola, en-

fatizando que os resultados não poderiam ter sido
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melhores: 73 matérias publicadas nos principais veícu-

los, incremento de 59% no volume de vendas e recu-

peração da liderança do segmento premium.

TRABALHANDO O CONJUNTO DOS
STAKEHOLDERS

Flávia Vigio, gerente de comunicação do McDonalds,

focou sua exposição nas estratégias que vêm sendo

empregadas pela rede para promover o máximo de

sinergia entre suas ações. Ninguém pode duvidar dos

desafios enfrentados,uma vez que estamos falando de

549 restaurantes no Brasil, que devem ter, obrigatoria-

mente, não só a mesma comunicação, mas o mesmo

sanduíche, atendimento, ambiente etc.

Cabe ao departamento de comunicação a responsabi-

lidade pela comunicação interna, envolvimento comu-

nitário, imprensa, relações governamentais e relacio-

namento com clientes, e é a partir do trabalho junto

a essas frentes que a integração acontece, pois todos

os stakeholders da organização devem ser considerados.

A principal premissa das atividades, explicou Flávia,

é fazer a integração da comunicação privilegiando o

público interno, reconhecido como um importante

multiplicador dos conceitos — sejam eles bons ou

maus para a empresa. Para assegurar a primeira opção,

os funcionários passam por uma série de treinamen-

tos e são acessados via diversos tipos de ferramentas

de relacionamento, como a revista McNews, os boletins

McValor e McToday, além da rádio McDonald's (neste caso,

também uma excelente saída para assegurar o mes-

mo ambiente em todas as lojas) e o site.

Na área de responsabilidade social,importante para

fazer valer na prática o compromisso com a comuni-

dade, têm se destacado diversas atividades, como o

trabalho em prol de instituições que atuam com cân-

cer infantil (na saúde foi definido que este seria o foco

de atenção no Brasil) c o incentivo ao esporte (neste

caso,também estrategicamente,foi acordado que se-

riam priorizadas as atividades não competitivas).Ainda

nesse campo, vale registrar a ação realizada em 2004,

quando a rede completou 25 anos de Brasil. Fortale-

cendo a atuação junto aos formadores de opinião, o

balanço social foi incrementado com um relatório,

preparado em conjunto com a Fundação Getúlio
Vargas, sobre o impacto da chegada do McDonald's
no país.

Os esforços junto à imprensa também têm adquirido

novos tipos de abordagem para melhorar o impacto

das ações. Um bom exemplo nesse sentido são"janta-

res especiais','que envolvem um menu-degustação da

rede, para mostrar a variedade de opções e também

o valor nutricional dos alimentos."Nem sempre quem

come um sanduíche está se alimentando mal, porém,

não é essa a idéia corrente.Temos organizados grupos

de convidados e os resultados têm sido muito bons

para mudar alguns conceitos" relata Flávia.

O MARKETING DIRETO TAMBÉM
CONSTRÓI MARCAS

Convidado a discorrer sobre a importância do marke-

ting direto nas estratégias de comunicação integrada,

Abaetê Azevedo, presidente da Rapp Collins, deu uma

verdadeira aula sobre o emprego dessa ferramenta na

construção de marcas. Como enfatizou, o MD cumpre

perfeitamente essa missão, na medida em que desco-

bre os heavy users do produto, reconhecendo quem tem

real valor, provoca diálogo interativo e atende a expec-

tativa do cliente de forma mais personalizada.

Um excelente exemplo de uma estratégia bem-feita

nessa área pode ser encontrado no case de NuvaRing,

implante de contraceptivo feminino lançado no ano

passado pela Organon a partir de uma ação de rela-

cionamento desenvolvida pela Rapp Collins.
Um dos diferenciais do trabalho foi o fato de contar

com abordagens diferenciadas para o público inter-

no, ginecologistas (foram impactados a partir de dis-

tribuição de amostras e de eventos), canais de venda e

consumidores finais. Neste último caso, destaque pa-

ra as campanhas de mídia com resposta direta e para

as ações envolvendo website e teleconsultoria.

O resultado do lançamento foi surpreendente — ho-

je são mais de 200 mil usuárias, e o crescimento tem

ficado na casa dos 50% ao mês — e, o que c melhor,

tem sido registrado um alto índice de recompra:75%.

Este bom desempenho pode ser creditado ao progra-

ma de relacionamento implantado que prevê, inclusi-

ve, o envio de mensagens avisando sobre a necessida-

de de troca do produto.

É PRECISO DESENVOLVER A LEAL-
DADE DOS CANAIS DE VENDA

Cientes da dificuldade encontrada pelas empresas

para fazer com que os canais de venda também sejam

envolvidos nas estratégias, os organizadores do fórum

incluíram na programação uma palestra sobre marke-

ting de incentivo, apresentada por Rose de Paula (di-

retora executiva da Expertise) e por Kalina Nunes

(gerente de marketing da Redecard).

Defendendo sua atividade, Rose começou lembrando

justamente a importância de se pensar também na

fidelização do vendedor, que no PDV é o represen-
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tante da marca."São realizadas inúmeras campanhas

de incentivo, mas elas ainda são vistas como ações de

guerrilha para obter resultados rápidos" advertiu.

Para o futuro — na verdade, para o presente, em bus-

ca de melhores resultados —, o que se deve ter em

mente é o trade loyalty ou, ainda mais abrangente, o

channel loyalty. Outra novidade é medir o ROI das cam-

panhas de incentivo.

Uma sondagem feita pela empresa para entender as

expectativas do canal varejo em relação às campanhas

fez várias descobertas importantes, como a de que

100% do público prefere mecânicas que possibilitem

que todos ganhem algo proporcional à sua produtivi-

dade individual. Dinheiro foi a opção mais votada para

a premiação, seguida por carros e viagens, mas é bom

atentar para um detalhe: as ações com envolvimento

familiar são as de maior efeito residual e emocional.

Com relação à prática da comunicação integrada, Ro-

se lembrou que ainda estamos muito longe do ideal.

"Considerando 2004, apenas 2,7% das empresas com

as quais trabalhamos realizaram ações realmente in-

tegradas" relatou.

Expondo os detalhes de um bom case nessa área, Kali-

na complementou a apresentação desse painel com

a história de sucesso da parceria entre Redecard e
Magazine Luiza. Idealizada internamente pela em-

presa que gerencia as transações comerciais através

dos cartões de crédito e débito, a ação foi totalmente

embasada na apropriação do approach da Mastercard.

A idéia foi norteada pelo objetivo de que seria possí-

vel ampliar os resultados levando o conceito institu-

cional da marca para o varejo. A negociação não foi fá-

cil: foram três anos de conversas c um ano no proces-

so de implantação.

A partir do aval da bandeira e do apoio de sua agência

no Brasil para fazer as devidas adaptações, partiu-se

para o desenvolvimento de uma campanha envolven-

do promoção, merchandising, endomarketing, MD, even-

tos, incentivo e propaganda.

Uma das vantagens foi a possibilidade de compartilhar

investimentos com parceiros. Foi o que aconteceu,

por exemplo, na ação realizada junto com a Philips,
numa oferta especial do Magazine Luiza para os

portadores do cartão.

O sucesso da estratégia que não tem preço está es-

tampado nos números: 229% de incremento no fatu-

ramento em um ano e meio.

PARA ASSEGURAR A INTEGRA-
ÇÃO É PRECISO MÉTODO

Renato Cavalher, vice-presidente de criação da Opus-

Múltipla, fez o encerramento do fórum detalhando

o modelo que vem sendo empregado pela agência

para adotar, na prática, o conceito de comunicação

integrada, responsável por maximizar os resultados

obtidos para os clientes.

A operação está embasada no conceito batizado de

Mundi —Modelo Unificado de Diagnóstico e Integração, que

conta com um núcleo que reúne especialistas de to-

das as áreas."Foi a maneira que encontramos de pen-

sar, fazer e avaliar a comunicação integrada por meio

da aplicação de tecnologias, expertises e processos ex-

clusivos" explicou Cavalher.

Os projetos são realizados a partir de três etapas bá-

sicas que levam em consideração o mundo real, o per-

cebido e o idealizado; c, necessariamente, passam pelo

diagnóstico, planejamento estratégico, implementação

integrada e avaliação.

Na fase de diagnóstico são empregadas diversas fer-

ramentas para captar informações que geram insights

para a comunicação, como as pesquisas microqualy, o

web insight (um painel de consumidores que avalia os

projetos), o mistery shopper, o perfil videográfico e a cer-

tidão de nascimento da marca (um roteiro dos genes

que compõem a marca e que devem ser seguidos em

todas as situações).

Para ilustrar como o Mundi funciona na prática, Ca-

valher relatou o caso da marca Mineral, que, a partir

do emprego das ferramentas, foi promovida de forma

diferenciada, numa campanha que envolveu promo-

ção, propaganda, MD, design, werchandising/PDV e co-

municação digital. A abordagem diferenciada resultou

em aumento de 50% no número de PDVs, mais de

mil cadastros via site, multiplicação dos acessos, dese-

nho de mais de cem perfis psicográficos e incremen-

to de vendas.

Uma solução integrada também foi adotada para pro-

mover o lançamento da nova linha de maquiagem de

O Boticário. De forma geral, a estratégia foi baseada

em um pré-lançamento para os franqueados, anúncios

em TV e revistas, merchandising e blitze promocional.

Eventos, propaganda e assessoria de imprensa foram

as armas utilizadas para a prefeitura de Curitiba pro-

mover o"Dia sem carro',' que foi em 22 de setembro, e

teve a adesão de 42% da população, obtendo o me-

lhor resultado mundial."O mais importante é pensar

de maneira sinérgica.Quando isso acontece os resul-

tados aparecem" concluiu Cavalher.
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